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Marja-Leena Virtanen
- kirkkovaltuuston ja
-neuvoston jäsen
- YV-keräyksen 2014 päällikkö

Marja-Leena on perintöpianonsa ääressä. Sen päällä ovat tyttärien Annelin (oik.), Hannelen ja Johannan ylioppilaskuvat. Jokaisella tyttärellä on omissa perheissään
kaksi lasta.

Seurakunta on kuin hyvinvointikeskus

O

li vuosi 1967, kun Marja-Leena Virtanen muutti miehensä
Veli-Pekan sekä kahden lapsen kanssa Hyvinkäälle. Hänelle soitettiin kotiin ja pyydettiin vuonna 1969 kesätöihin lääkäriasema Pipettiin. Laboratorionhoitajan työtä kesti vuoteen 2004 eli eläkkeelle jäämiseen saakka.
Seurakunnan luottamustehtävätkin alkoivat reippaasti. Seurakunta-aktiivi Eero Kuisma oli tullut polkupyörällään vastaan 1970-luvulla ja vaatinut Marja-Leenaa pysähtymään.
– Eero oli Paavolan alueneuvostossa ja
oli nähnyt minut seurakuntakodin jumalanpalveluksissa. Hän pyysi minut seurakuntavaaliehdokkaaksi. Ensimmäisellä kerralla en
tullut valituksi, mutta 1980-luvun alussa tulin. Nyt olen ollut jo 30 vuotta seurakunnan
luottamushenkilönä. Olen sekä kirkkovaltuuston että -neuvoston jäsen. Nyt pitää ajatella asiat toisin, kun seurakunnasta on
eronnut ihmisiä. Se on erittäin ikävä asia.

Kirkossa saa rauhan
Marja-Leena Virtasen mielestä luottamushenkilöiden pitäisi osallistua seurakunnan
tilaisuuksiin ja olla esimerkkinä. Rippikoululaiset tuovat sinne raikkaan tuulahduksen.
– Seurakunta järjestää muitakin tapahtumia kuin jumalanpalveluksia. Tervetuloa
niihinkin!
Tavallinen messu kelpaa hänelle itselleen oikein hyvin, koska siinä saa kuunnella
ja olla rauhassa.
– Eräs tuntemani sairas rouva ei ollut
käynyt kirkossa pitkiin aikoihin. Kerran hän
näki minun menevän kirkkoon ja oli tullut
jälkeenpäin taakseni. Tavatessani rouvan
myöhemmin hän kertoi, että oli ollut turvallista olla siellä, kun edessä oli tuttu ihminen.
Hän kuoli sitten vähän ajan kuluttua. Tämä
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ta Veli-Pekalla oli kenkäkauppa nykyisen
Inter-pizzan paikalla. Perheeseen syntyi vielä kolmas tytär, Johanna, joka asuu perheensä kanssa Lontoon lähellä.

YV:n keräyspäällikkö 2014

Marja-Leena vetää Mummon kammarin jumppaa toukokuussa 2011.

tapaus on jäänyt mieleeni.
Kiireisen viikon jälkeen Marja-Leenasta
on hienoa istua, kuunnella ja laulaa kirkossa, jossa on ihana rauha.
– Kannattaisi tulla kokemaan se rauha ja
ilo veisata sekä olla mukana. Kirkosta saa seuraavaksi viikoksi ajattelemista ja pohdittavaa.

Savon kautta Hyvinkäälle
Marja-Leena Virtanen syntyi Huittisissa Sulo ja Kyllikki Aholan perheeseen. Isä oli rakennustarvikealan yrittäjä ja äiti kansakoulun opettaja.
– Minulla, kahdella veljelläni ja siskollani
oli mukava lapsuus. Äiti kuului kirkkokuoroon. Koko perhe kävi kirkossa. Meillä kävi
paljon vieraita. Äiti oli kuntainliitossa ja kan-

sakoulun johtokunnassa. Hän oli diplomaattinen ja tasainen sekä korosti samanarvoisuutta.
Marja-Leena kävi keskikoulun, opiskeli
Helsingin Lastenlinnassa lastenhoitajaksi ja
valmistui vielä Turusta laboratorionhoitajaksi (1959).
– Olin työssä Kuopion keskussairaalan
laboratoriossa viisi vuotta. Tapasin myös
mieheni. Meille syntyi ensimmäinen lapsi,
Anneli, joka asuu perheineen Sipoossa.
Seuraavaksi perhe muutti Mikkeliin.
Marja-Leena työskenteli Mikkelin keskussairaalassa ja yksityisessä laboratoriossa.
Syntyi toinen tytär, Hannele, joka asuu perheineen Hyvinkäällä. Seuraava muuttokohde olikin sitten Hyvinkää. Vaimon työpaikka
oli Pipetissä, ja mies työskenteli Renton
kenkätehtaassa. Viimeiset kymmenen vuot-

Vuodesta 1975 alkaen Marja-Leena Virtanen
on ollut Paavolan alueneuvoston jäsen, mutta ei ole enää tällä kaudella. Uusi haaste on
toimia tämänvuotisen YV-keräyksen keräys
päällikkönä.
– Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden vastuuliike, sanoin keräyksen avajaisissa
2.2. seurakuntakeskuksessa. Meillä on hyvä
yhteisvastuuprojektin sihteeri, diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä ja tiimi, johon kuuluvat myös sairaalapastori Carina Lievendahl ja diakoniatyöntekijä Petra Teittinen.
Avajaisissa Carina Lievendahl puhui
saattohoidosta, joka on keräyksen Suomen
kohde. Petra Teittinen kertoi ulkomaan
kohteesta, Guatemalasta.
– Tammikuussa oli kirkkohallituksessa vieraana guatemalalainen maya-heimoon kuuluva
nainen. Hän kertoi, että nainen ei ole maassa
missään asemassa. Varoja suunnataan siellä tapahtuvaan koulutukseen, jossa neuvotaan tekemään työtä ihmisarvon parantamiseksi.
Marja-Leena on ollut useina vuosina yhteisvastuukeräyksen listakerääjänä. Helmikuun alussa hän keräsi kolmena päivänä rahaa Prisman aulassa.
– Oli kiva keskustella ihmisten kanssa ja
tavata vanhoja tuttuja. Rahaakin kilahti lippaaseen.
Keilaamista ja golfiakin harrastava virkeä
rouva ehtii eläkkeellä moniin vapaaehtoistehtäviin. Eräs paikka on Mummon kammari.
– Olen siellä avoimissa ovissa ja keskiviikkona kello 12–14 pidän jumppaa.

Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Mikä on parasta Suomessa?
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Yhteisö

M

aailmamme on kovassa muutoksessa ja
seuraukset alkavat tuntua turvallisessa
Suomessamme. Ei vain talous huolestuta
vaan myös kansainvälinen turvallisuustilanne.
Ukraina, Syyria ja monet muut kriisialueet kertovat maailman tilanteen olevan epävakaan ja
alttiin vaikka kuinka isolle kriisille. Meidän on
kristittyinä syytä rukoilla maailman johtajille
viisautta. Rukous rauhan puolesta ja rukous Ukrainan tilanteen puolesta on nyt ajankohtainen.
Rauhaa etsimme usein myös lähipiirissämme.
Virren 588 sanoin: Rauhan anna meille koittaa,
rauha anna koteihin, että rakkaus voittaa katkeruuden, kaunankin. Sydämistä siirtyköön rauha
ihmisyhteisöön.

Eeva Wikman
– Kyllä se varmasti on tämä
itsenäisyys ja rauha. Ei tarvitse pelätä sotia ja sen tuomia
rauhattomuuksia. Saamme
määrätä itsenäisessä maassa
omista asioistamme.

John Allen
Helmi Hietamäki
– Suomi on tietyllä tavalla
yhtenäinen kansa. Urheilua
seuratessa ihmiset huutavat
yhdessä: ”Hyvä Suomi!” Täällä on hyvä asua ja saa apua
esimerkiksi TE-keskuksesta.
Minä pääsin viime keväänä
lukiosta. Teen työtä riihimäkeläisessä hampurilaisravintolassa.

– Minä olen kotoisin Yhdysvalloista. Minun mielestäni suomalainen
kesä on hyvä. Terveydenhuoltojärjestelmä on parempi kuin USA:ssa.
Myös turvallisuusasiat ja koulutus on järjestetty hyvin. Minä opiskelen parhaillaan suomea.

Özgür Özdemir

Linda Rosendahl
– Varmaan se, että Suomessa
on terveydenhuolto ja koulutus kaikille. Itse olen aikuislukiossa. Minulla on tarkoitus valmistua parin vuoden
kuluttua ja alkaa opiskella
psykologiaa.

– Olen kotoisin Turkista.
Suomessa on parasta hallituksen luoma sosiaalinen järjestelmä. Myös terveydenhuolto on hyvää. Opiskelen
nyt suomea ja opin kieltä nopeasti. Suomessa on hyvää
myös opetussysteemi. Opettajakin on hyvä.

Mikko Kalvas

– Suomalaisen yhteiskunnan
tilanne on rauhallinen. Meillä
ei ole myöskään mitään ääriliikkeitä. Maailmanlaajuisesti
pahimmat tilanteet ovat nyt
Ukrainassa ja Syyriassa. Toivotaan, että suomalaisen yhteiskunnan hyvä tilanne jatkuu.

Seurakunta on yhteisö. Tähän yhteisöön kuuluminen ja kannattaminen on monelle sydämen
asia. Yhteisöämme voi rakentaa monella tavalla.
Tämän lehden artikkeleissa kerrotaan ihmisistä,
jotka haluavat palvella ja auttaa esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen kautta. Keräys on vapaaehtoistyötä. Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tavoite on mahdollistaa kristityn kutsumus palvella lahjoillaan ja kasvaa kristittynä
osana yhteisöä.
Yhteisöämme rakentavat työntekijämme eri
työaloilla ja luottamushenkilöt. Ensi syksyn kirkollisvaalit lähestyvät ja merkittävää on, että jo
16-vuotiaat saavat äänestää. Vaalien tunnus on
”Usko hyvän tekemiseen”. Nuorten kasvun tueksi tarvitaan kaikkia aikuisia: läheisten lisäksi
seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia vastuunkantajia ja muita nuorten parissa toimivia.
Yhteisöä rakentaa jokainen, joka ottaa paikan kirkon penkissä. Jokainen äiti ja isä kastaessaan lapsensa ja luvatessaan huolehtia yhdessä
kummien ja seurakunnan kanssa kristillisestä
kasvatuksesta, rakentaa.
Kristillinen kasvatus leimataan usein aikansa
eläneeksi ja jotenkin ahtaaksi. Monikulttuurisessa maailmassa ja täällä lähellä kristillisyys voi
olla kuitenkin suuri voima, mikäli se edistää ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta ja lähimmäisen kunnioittamista. Näiden arvojen soisi lisääntyvän niin maailmalla kuin lähellä. Kirkko
on uskon ja toivon yhteisö.

Ilkka Järvinen
kirkkoherra

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. 040 8050 210, ilkka.jarvinen@evl.fi
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Luottamusta
tulee vaalia

L

uottamus liittyy monella tavalla jokapäiväiseen elämäämme. Se luo ympärilleen levollisen tilan, jonka piirissä on
turvallista toimia niin kotona kuin sen ulkopuolellakin. Luottamuksen horjuminen
puolestaan herättää voimakkaita tunteita,
kuten esimerkiksi joku aika sitten, kun lehdet kertoivat valelääkäreistä ja -hoitajista.
Levolliseen luottamuksen ilmapiiriin alkoi
tulla säröjä. Uutislehti viittasi tähän pääkirjoituksellaan: ”Valelääkärit nakertavat luottamusta järjestelmään”.
Luottamuksemme toiseen ihmiseen saa
yleensä alkunsa pienistä asioista ja sen kasvaminen vie oman aikansa. Etenemme varovaisesti, jotta välttäisimme mahdolliset pettymykset. Luottamussuhteen kehittyminen
edellyttää toisen osapuolen kunnioittamista
sellaisena kuin hän on. Otamme toisen huomioon, kuuntelemme häntä, annamme hänelle aikaa kertoa hänen omista huolistaan
ja myös autamme häntä mahdollisuuksiemme mukaan. Teemme hänelle sen, mitä toivoisimme toisen tekevän meille. Tällaista on
lähimmäisenrakkaus arjessa. Kun toinen
osapuoli toimii samalla tavalla, luottamuksesta tulee molemminpuolista. Toimivassa
parisuhteessa luottamus ulottuu arjen elämän kaikille alueille. Siihenkin sisältyy
kuuntelemista ja toisen kunnioittamista.
Suhdetta on vaalittava aktiivisesti ja puolisoiden on osoitettava toisilleen, että he ovat
toistensa luottamuksen arvoisia.
Luottamussuhteiden syntyminen ja niiden ylläpitäminen ovat tärkeitä jo elämämme ensivaiheista lähtien. Kun lapsen tarpeisiin vastataan ja hänelle osoitetaan rakkautta, hän oppii luottamaan hoitajaansa. Näin
luodaan perusta persoonallisuuden tasapainoiselle kehitykselle elämän myöhemmissäkin vaiheissa.
Luottamus on myönteisesti latautunut käsite. Se on eräänlaista liimaa tai kittiä, joka
pitää yhteiskunnan palaset paikoillaan. Se
mahdollistaa yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen kansalaisten ja erilaisten ryhmien
välillä. Ilman luottamusta yhteiskunnan järjestys järkkyisi. Jos ympärillämme kaikki
tuntuu rullaavan hyvin, emme juuri kysele
luottamuksen perään. Mutta heti kun saamme lukea väärinkäytöksistä tai huume-epäilyistä poliisitoimessa tai uutisia siitä, kuinka
valelääkäri tai -hoitaja on pujahtanut terveydenhuollon järjestelmään, alamme ihmetellä, eivätkö viranomaiset hoida tehtäviään
ja eikö heidän toimintaansa voikaan luottaa.
Kristityn näkökulmasta luottamuksella on
vielä yksi ulottuvuus. Hänelle usko on luottamusta Jumalaan ja siihen, että tämä toimii
lupaustensa mukaan. Luottamus sisältää
myös sen, että saamme turvautua Häneen.
Tässäkin on kysymys suhteesta, jota meidän
tulee vaalia ja ylläpitää.

Ilkka Mönkkönen
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Leif Nummelan (kuvassa) ja Esa Kokon lisäksi ohjelmavastuussa ovat Ilkka Järvinen, Taru Paasio, Eero Ahonen, Juha Ahvio, Pekka
Sartola, Mika Tuovinen, Pasi Turunen ja Jouko Nieminen sekä Minna Kurkola ja Kastepisarat.

Ajassa liikkuu pöllyttää ajatuksiamme

M

arianpäivän viikonloppuna 21.–23. maaliskuuta on Hyvinkään kirkossa meitä nukahtaneita
aktivoiva seminaari
ajankohtaisista ilmiöistä.
Eräs puhujista on Uusi Tie -lehden päätoimittaja Leif Nummela, joka tunnetaan
myös TV7-kanavan Café Raamattu -ohjelman toimittajana. Seminaarialustuksissaan hän keskittyy Raamatun paikkaan ja
merkitykseen kirkon elämässä.
– Eräs tyttö kysyi minulta lukiossa,
miksi sinä puhut niin kuin Raamattu olisi
teille kristityille kauhean keskeinen kirja.
Eiks´ se ole Jumala, joka on keskeinen. Sanoin, että totta, mutta meidän tietomme
Jumalasta perustuu Raamattuun.
– Kristitty ei saa irrottaa uskonsa sisältöä Raamatusta, joka määrittelee sen,
mikä on aitoa kristinuskoa ja mikä ei ole.
Haluan haastaa jokaista rohkeasti ja pelottomasti antamaan tilaa omassa sydämessä oleville kysymyksille ja tulemalla

vaikka tällaiseen seminaarin. Epäily ei ole
vihollinen. Se on tienhaara, josta voi lähteä löytämisen tai torjunnan tielle, Leif
Nummela selventää.
Hän puhuu seminaarissa myös Raamatun tulkinnasta. Joidenkin mielestä
Raamattua voi tulkita miten vain.
– Se ei pidä paikkaansa. On olemassa
vastuullista uskon tulkintaa, kun huomioidaan, miten Raamattua on ymmärretty
aikaisemmin kirkon historiassa. Siinä ei
keksitä jotakin villiä uutta selitystä, jossa
Raamattua luetaan täysin uudenlaisella
tulkinnalla. Raamattu on itse asiassa hyvin selkeä kirja. Jos Raamattua halutaan
tulkita miten vain, silloin halutaankin
väistää tekstin ilmiselvä sanoma.

Ajankohtainen Raamattu
Raamattu on hyvin ajankohtainen kirja,
joka puhuu selkeästi ja suoraan meidän
ihmisten elämästä. Kysymys on vain siitä,
haluammeko me kuulla?
– Nyt on muodikasta olla
ateisti. Valtakulttuuri väistelee
vakavia ja syviä hengellisiä kysymyksiä. Kristinusko on esillä lähinnä silloin, kun on puhe parista
eettisestä asiasta. Ratkaisevimpia
ja kaiken takana olevia kysymyksiä media ei pohdi. Niitä ovat:
Onko Jumala olemassa, ja onko
Hän jotenkin puhunut meille? Jos
Jumalasta ei voi saada mitään
luotettavaa tietoa, silloin uskonto
joutaakin romukoppaan.
Leif Nummela jatkaa, että
keskustelu Jumalasta ja Jeesuksesta on tehty noloksi asiaksi.
– Tästä pitäisi päästä irti.
Meidän olisi saatava esittää kysymyksiä ja löytää vastauksia
rohkaisevassa ilmapiirissä. On
hyvä tietää, että samaan aikaan
useat eri maissa olevat huippufilosofit ja tiedemiehet keskustelevat ja tuulettavat näitä samoja
kysymyksiä rohkeasti.
Nuorena etsijänä Leif Nummelalle selvisi, että Jumala on
todellinen.
– Koin, että sain kohdata
Jeesuksen elävänä Jumalan Poi-

kana. Tämä löytö on kantanut minua
nuoruudessa, kolmelapsisen perheen isänä ja nyt varttuneempana, kun minulla on
viisi lastenlasta. Tajuan nyt, että Jumala
on elämän peruskallio. Hänen puoleensa
voi kääntyä kaikissa vaiheissa. Jumala on
minulle inspiraation lähde ja turva. Aina
voi kasvaa ja löytää uutta. Kristuksen seuraajina emme ole koskaan valmiita.
Café Raamattu -televisio-ohjelmaa
Leif Nummela pitää kaikkein antoisimpana omassa työkuvassa. Siinä saa haastatella omaa tietämystä avaavia ihmisiä. Palaute on ollut positiivista. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa, Alkaen Mooseksesta ja
Raamatun punainen lanka. Niissä selitetään Raamatun juoni alusta loppuun. Jälkimmäinen kirja on käännetty ruotsiksi,
norjaksi, tanskaksi, viroksi ja venäjäksi.

Seminaarin alkujuuret
Seurakunnan evankelioimistyöstä vastaava pastori Esa Kokko sai idean Ajassa
liikkuu -seminaarista katseltuaan internetin videoita vastaavista amerikkalaisista
tapahtumista.
– Vain hyvin harva kristitty valvoo uskoaan ja tarkkailee ajan merkkejä. Silloin
on vaarana ajautua tyhmäksi neitsyeksi,
jonka edestä Karitsan häätalon ovet sulkeutuvat. Viisaat neitsyet valvovat. Heidät
Jumala kokoaa Poikansa häihin.
Meillä ei Esa Kokon mukaan pohdita
julkisuudessa uskon kysymyksiä. Ei myöskään lähetetä live-esityksiä kokouksista
tai seminaareista. Vain TV7 yrittää vastata tähän, mutta ongelmana on sisällön
kirjavuus.
– Olenkin siksi iloinnut siitä, että Marianpäivän viikonloppuna toteutuu Uudenmaan Kansanlähetyksen, Kansanlähetysopiston ja Hyvinkään seurakunnan
yhdessä järjestämä Ajassa liikkuu -seminaari, josta on tarkoitus tehdä jokavuotinen tapahtuma.

Seppo Ylönen
Ajassa liikkuu -tapahtuman
ohjelma sivulla 14.

Hiippakunnan kymppisynttärit

E

spoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikkoa vietettiin sopivasti viikolla 10. Juhlaviikon
aikana oli monipuolista ohjelmaa eri puolilla hiippakuntaa,
muun muassa Skotlannin
nummilla -messu Espoon tuomiokirkossa ja ”Illat piispan seurassa” kolmessa eri seurakunnassa.
Hyvinkäältä järjestettiin bussikuljetus Nurmijärven Klaukkalan kirkon tilaisuuteen. Juhlaviikko päättyi Namibian savannilla -juhlamessuun Mäntsälän

kirkossa sunnuntaina 9.3.
Espoon hiippakunta on Suomen luterilaisen kirkon nuorin hiippakunta. Se
perustettiin 1.1.2004, jolloin se erotettiin Helsingin hiippakunnasta. Muuttoliikkeen myötä Helsingin hiippakunta
oli kasvanut sekä väestömäärältään että
seurakuntien työntekijämäärältään lähes kaksi kertaa suuremmaksi kuin
muut hiippakunnat.
Espoon hiippakuntaan kuuluu 20
seurakuntaa, ja se ulottuu Hangosta
Mäntsälään.

Yhteisvastuutapahtumia

Piispa Tapio Luoma on hiippakunnan toinen piispa. Hän aloitti vuoden
2012 helmikuussa, kun piispa Mikko
Heikka jäi eläkkeelle. Piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapitulin istunto ja viraston henkilökunta, hiippakuntavaltuusto ja lääninrovastit.
Tuomiokapituli sijaitsee Espoon
tuomiokirkon välittömässä läheisyydessä ”Kirkonkympissä” osoitteessa Kirkkokatu 10.

Lauantaina 29.3. klo 13–15
”Saattaen vaihdettava” iltapäivä saattohoidosta
Hyvinkään seurakuntakeskuksen juhlasalissa, Hämeenkatu 16. Mukana palliatiivisen lääketieteen vs.
professori Juho Lehto Tampereen yliopistosta, sairaalapastorit Carina Lievendahl ja Jussi Ollila sekä
Yhteisvastuukeräyksen päällikkö Marja-Leena Virtanen ja diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä. Näytelmä
”Erämaan kukka”, kirkkoteatteriohjaaja Jouni Laine.
Musiikkia Matti Heroja. Kahvitarjoilu (seurakunnan pitopalvelu lahjoittaa kahvileivän). Vapaaehtoinen kahvimaksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkon rooli muuttuvassa yhteiskunnassa -foorumi

E

spoon hiippakuntafoorumi 2014 oli
yksi hiippakunnan kymmenvuotisjuhlien tilaisuuksista. Foorumi järjestettiin lauantaina 8.3. Leppävaaran
kirkossa ja foorumin aiheena oli ”Kirkon
rooli muuttuvassa yhteiskunnassa”. Tilaisuuteen oli kutsuttu hiippakunnan alueen luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.
Hyvinkäältä päivään osallistuivat
kirkkoherra Ilkka Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen ja diakoniasihteeri Tuija Mattila.
Päivän aikana kuultiin alustukset
mm. kansanedustaja Raija Vahasalolta,
Merja Kuusistolta ja Johanna Karimäeltä. Heidän puheenvuoronsa käsittelivät yhteiskuntamme nykytilannetta
kuten huoltosuhteen heikkenemistä,
työttömyysastetta, kuntien tehtävien
karsintaa, sote-uudistusta sekä kuntien
ja seurakuntien välistä yhteistyötä.

kunnan työnjaosta olisi sovittava uudelleen. Pentikäisen mielestä kirkon sosiaalityötä on lisättävä ja kirkon pitäisi
uskaltaa siirtää ja kohdentaa resurssejaan niiden parissa toimimiseen, joihin
kuntien taloudelliset sopeutustoimet
eniten kohdentuvat eli vanhuksiin, sairaisiin, vammaisiin ja lapsiin.

Lauantaina 5.4. klo 10–14 Puutarhapäivä
Hyvinkään siirtolapuutarhan kerhotalossa, Vanhanmyllyntie 48. Luennoitsijana Marko Huhtala, hortonomi, pastori. Pääsylippu 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Lippuja myytävänä seurakuntakeskuksen neuvonnassa, Hämeenkatu 16, ja
siirtolapuutarhassa ennen
tilaisuuden alkua. Mahdollisuus ostaa Hyvinkään siirtolapuutarhan keittämät kahvit ja
myyjäistuotteita ja tutustua siirtolapuutarhayhdistyksen toimintaan.

Julistus, kasvatus ja palvelu
kirkon ydintoimintaa

Sitoutuminen tavallisen
ihmisen elämään
Kansanedustajat pitivät erittäin arvokkaana kirkon roolia suomalaisessa yhteiskunnassa ja he kuvasivat kirkon työn
olevan konkreettista ja asiakaslähtöistä.
He nostivat esille erityisesti diakoniatyön sekä sairaalasielunhoidon palvelut
ja toivoivat, että seurakunnat ja kunnat
tekisivät entistä tiiviimpää strategista
suunnittelutyötä keskenään erityisesti
kirkon sosiaalityön eli diakonian, vapaaehtoistyön sekä saattohoidon palvelujen
koordinoinnissa ja toteutuksessa.
Espoon hiippakunnan piispa Tapio
Luoma sanoi puheenvuorossaan, että kir-

Juho Lehto

kon tehtävänä on julistaa sanaa, jakaa
sakramentteja ja osoittaa ja toteuttaa lähimmäisen rakkautta. Luoman mukaan
Jumalan edessä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kristillisen kirkon tehtävänä on sitoutua tavallisen ihmisen elämään.
Journalisti Mikael Pentikäisen näkemys kirkon roolista muuttuvassa yhteiskunnassa oli, että kirkon ja yhteis-

Diakonissalaitoksen emeritusjohtaja
Antti Lemmetyinen syventyi kirkon sosiaalityön eli diakoniatyön painopisteisiin tarkastelemalla diakoniabarometrien tuloksia. Kirkon diakoniatyössä
toimii 1457 diakonian viranhaltijaa ja
noin 30 000 vapaaehtoista. Viime vuosina työssä ovat korostuneet mm. asiakkaiden taloudellinen avustaminen, vanhustyö, sielunhoito, mielenterveys- ja
päihdetyö. Lisäksi diakoniatyössä on
vahvistunut entisestään yhteistyö mm.
kuntien sosiaalityön kanssa.
Lemmetyisen mukaan kirkolla ei
ole nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa varaa olla auttamatta apua tarvitsevia, jos se kerran on kirkko. Hänen
mukaansa diakonia on olennainen osa
kirkon olemassaoloa ja kirkon ydintoimintaa kuten julistus ja kasvatus.
Hiippakuntafoorumiin osallistujat
syventyivät ryhmätyöskentelyn avulla
päivän aikana kuultujen puheenvuorojen
ja yleisökeskustelujen sisältöihin ja tavoitteena oli, että jokainen osallistuja veisi ainakin yhden aiheen tai käytänteen
terveisinä omaan kotiseurakuntaansa.

Palmusunnuntaina 13.4. klo 15
”Liikuttavan hyvä jumppa”
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Kaikille sopiva yhteisvastuujumppa, joka toteutetaan
yhteistyössä liikuntakeskus Lady Atlaksen kanssa.
Pääsylippuja voi ostaa seurakunnan neuvonnasta,
Hämeenkatu 16 tai ovelta ennen jumpan alkua. Lipun hinta 5 €. Mukana pastori Anne Blomqvist.
www.ladyatlas.fi

Tuija Mattila
Espoon hiippakunnan kuva-arkisto

Sunnuntaina 27.4. klo 15
Yhteisvastuukonsertti
Vanhassa kirkossa, Uudenmaankatu 13. Lauluryhmä
Kastepisarat ja bändi, johtaa Minna Kurkola. Runonlausuntaa, Anu Vänskä. Yksinlaulua. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 € Yhteisvastuulle.
Sunnuntaina 4.5. klo 10
Yhteisvastuukeräyksen kiitosmessu
Hyvinkään kirkossa. Laura Maria Latikka, Petra
Pohjanraito, Eeva Jurmu, Kide-kuoro, johtaa Pertti Utriainen. Messussa mukana katekumenaattiryhmä. Kirkkokahvit seurakuntakeskuksen juhlasalissa, mukana diakoniatyöntekijä Tuija Vänskä.

Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlaviikko huipentui Mäntsälän kirkossa pidettyyn Namibian savannilla -juhlamessuun.
Hiippakuntasihteeri Kati Pirttimaa johti musiikkiryhmää ja suurkuoroa.
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Apua lähialueen ihmisille

J

o yli 46000 klubia eri
puolilla maailmaa on
omaksunut Lions Club
internationalin tunnuslauseen ”Me palvelemme”. Se on totta myös LC
Hyvinkää Höffingassa.
Leijonien tärkein palvelun kohde on
oma lähialue ja asuinympäristö. He
osallistuvat paikkakunnalla tärkeisiin
hankkeisiin ja hankkivat erilaisilla tempauksilla rahaa avustuskohteisiin.
– Avustuskohteet valitsemme sen
mukaan, missä apua tarvitaan eniten,
kiteyttää Höffingan presidentti Reija
Multanen.
– Klubin omaan toimintaan ja hallintoon menevät varat keräämme jäseniltämme. Näin tempauksista yleisöltä
saadut rahat tilitämme lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen.

Kirkkoherra Ilkka Järvinen ja talousjohtaja Jouni
Lätti pitelevät käsissään Hyvinkään kaupungin
ympäristöpalkintoa.

Seurakunnalle ympäristöpalkinto
Hyvinkään seurakunnalle myönnettiin Hyvinkään
kaupungin vuoden 2013 ympäristöpalkinto. Ympäristölautakunnan perusteluissa todetaan, että seurakunnalla on jo Kirkkohallituksen seurakunnalle
vuonna 2011 myöntämä ympäristödiplomi. Hyvinkää
on noin sadas seurakunta, joka on saanut Kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin. Suomessa
on seurakuntia noin 400.
– Kaupungin myöntämä ympäristöpalkinto on
seurakunnalle suuri asia, sanoo kirkkoherra Ilkka Järvinen. Seurakunta on Hyvinkäällä suuri yhteisö, joka
haluaa jatkaa säännöllistä ympäristötyötä ja se vaatii
ponnistuksia tulevaisuudessakin. Periaatteena voisi
olla, että tee tänään sitä, mitä laki vaatii huomenna.
– Tänä vuonna valmistellaan seurakunnan uusi
ympäristöohjelma vuosiksi 2015–2018 ja haetaan jatkoa myös Kirkkohallituksen myöntämälle ympäristödiplomille, kertoo talousjohtaja Jouni Lätti. Merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia ratkaisuja tehdään mm. kiinteistöjen ja hautausmaiden investoinneissa, joissa halutaan edistää kestävää kehitystä ja
toteuttaa ympäristöohjelmaa.
Hyvinkään seurakunnan ympäristövastaava on
hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

Joulukonsertista eniten varoja
Suurin Höffingan varojenkeräystempaus
Hyvinkäällä on
joka vuosi ennen joulua järjestettävä nimekkään artistin konsertti.

Kirkonmäki
tutustuu
LC Hyvinkää Höffinga
- Hyvinkään ainoa ja Suomen
kahdeksas naisklubi. Perustettu
lokakuussa 1991.
- Jäseniä tällä hetkellä 26. Presidenttinä kaudella 2013–2014
Reija Multanen.
- Kuuluu puoluepoliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumattomaan palveluklubijärjestö Lions
Club Internationaliin. Yhteensä
lähes 1,4 miljoonaa jäsentä
palvelee paikkakuntiaan 208 eri
maassa.
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– Viimeksi saimme tänne esiintymään Arja Korisevan ja Jouni Someron, jotka vetivät Hyvinkään kirkon
täyteen, Multanen kertoo.
Konsertista saatuja varoja Höffinga
on lahjoittanut muun muassa Hyvinkään seurakunnan diakoniatoimistolle ja Hyvinkään muistiyhdistykselle.
Tulevia lahjoituksia ovat
stipendit kouluille sekä ulkoilupussit vanhainkodeille.
Aiempina vuosina lahjoitus-

Raamattuvisa – Tylsä kisa?

Satu Rytilahti
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Irja Ketola

Lions -toiminnasta ja klubin jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Reija Multaseen puh. 045 6756 252.
Lisätietoja myös netistä osoitteesta
www.lions.fi/toiminta/kiinnostaako_jasenyys

LC Hyvinkää
Höffingan aktiviteettitoiminnan
puheenjohtaja
Tiina Gört-Laine
(vas.) ja presidentti Reija
Multanen
luovuttivat
helmikuussa
800
euron
lahjakortin
Hyvinkään
seurakunnan
diakoniatyölle.
Seurakunnan
puolesta
lahjakortin
vastaanotti
diakoniasihteeri Tuija
Mattila.
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Raamattuvisan voittajajoukkueessa kisasivat
Anna-Meria Keijonen, Noora Kokka ja Tuuli
Koskinen.

Osaisitko vasta: Mikä oli Martan siskon nimi? Lukiko etiopialainen hoviherra Jeremiaan kirjaa? Tai valitsivatko opetuslapset Justuksen Juudaksen seuraajaksi arpomalla?
Tunnelma oli aluksi jännittynyt ja hiljainen. Mutta pian alkoi joukkueista kuulua supatusta ja satunnaisia naurunpyrähdyksiä. Visaisia kysymyksiä Raamatusta oli pohtimassa 14 joukkuetta 11–12-vuotiaita pääkaupunkiseudulta sekä Länsi-Uudeltamaalta
11.3. Hyvinkäällä. Kysymykset olivat seuraavista Raamatun luvuista Luuk. 1–19:27 ja Ap.t. 1–9:31.
Raamattuvisa koostuu kolmesta osiosta; Ensimmäinen vaihe kouluilla, toinen vaihe 10 eri paikkakunnalla ja finaali Helsingissä 12.4. Pääpalkinto on
tavoittelemisen arvoinen, tänä vuonna voittajat pääsevät Roomaan.
Aluekilpailun voittajajoukkueen Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun tytöt hehkuttivat mahtavaa
tunnetta voitettuaan kisan. Tyttöjen kisastrategiana
oli lukea paljon ja jakaa jokaiselle lisäksi oma nimikkoalue erityisesti luettavaksi ja osattavaksi.
Voittajajoukkueen tyttöjen mielestä kisaan osallistuminen kannattaa ehdottomasti. Mutta kilpailun
lukualueet ovat todella pitkiä ja joitakin juttuja Raamatusta on vaikea ymmärtää. Valmistautuminen vie
paljon aikaa. Itse visailuvaihe saa tytöt purskahtamaan nauruun: joukkueena on mukava miettiä vastauksia ja jopa kilpaillessa jotkut kysymykset ja vastausten pohdinta nauratti. Parasta kisassa on juuri
visailu, kertovat tytöt hymyssä suin. Siis kaikkea
muuta kuin tylsä kisa, tämä Raamattuvisa!

kohteita ovat olleet esimerkiksi
nuorisotalo Silta ja Hyvinkään
sairaala. Varoja on annettu myös
kasvattajille suunnattuun Lions
Quest -koulutukseen, joka on lionsjärjestön työkalu nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
LC Hyvinkää Höffingalla on paikkakunnalla monia tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yksi niistä on Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö, jonka kanssa se on
tehnyt yhteistyötä jo useita vuosia.
Reija Multanen kertoo, että klubin
mukavaan ja iloiseen jäsenistöön mahtuu vielä mukaan.
– Vapaaehtoisena toimiessa ei auta
vain muita, vaan saa myös omaan elämäänsä uutta sisältöä. Iloa ja mielenkiintoa yhdessä tekemiseen tuo myös
se, että me klubin jäsenet olemme erilaisia ja eri alan ihmisiä.

Seurakuntarakenteen selvitystyö käynnistyi

Y

hdeksän Keski-Uudenmaan seurakuntaa on ryhtynyt selvittämään
seurakuntarakenteen kehittämisvaihtoehtoja. Työtä varten perustettiin
selvitys- ja ohjausryhmät. Valmista pitäisi tulla tämän vuoden aikana.
Kokonaiskirkossa on käynnissä kirkkolain uudistaminen, jonka mukaan kaikkien seurakuntien olisi tulevaisuudessa
kuuluttava johonkin seurakuntayhtymään. Kirkolliskokous käsittelee lakiuudistusta seuraavan kerran toukokuussa.
Selvitystyöhön ryhdyttiin, jotta voidaan varautua mahdollisiin kuntarajojen ja kirkkolain muutoksiin. Myös jäsenrakenteen ja talouden kehitysnäkymät pakottavat tarkastelemaan seurakuntarakennetta.
Selvitystyössä ovat mukana KeskiUudenmaan seurakunnat Hyvinkää,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmi-

järvi, Pornainen, Sibbo svenska, Sipoon suomalainen ja Tuusula. Saman
alueen kunnat selvittävät parhaillaan
yhdistymistä.
Seurakuntayhtymän perustaminen
tarkoittaisi, että nykyiset seurakunnat
säilyisivät, mutta niiden tukitoiminnot
kuten talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasiat hoidettaisiin yhtymässä. Varsinaisesta kirkollisesta toiminnasta vastaisivat seurakunnat nykyiseen tapaan.
Selvitysryhmän muodostavat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapio Tähtinen (pj.) Keravalta, kirkkoherra Vesa
Koivisto Järvenpäästä, talousjohtaja
Jouni Lätti Hyvinkäältä ja hallintopäällikkö Sami Ojala (siht.) Nurmijärveltä.
Mukana ryhmän kokoontumisissa on
myös Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin edustaja.
Ohjausryhmässä on kolme edusta-

jaa kustakin seurakunnasta. Sen puheenjohtajana toimii Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti, Tuusulan kirkkoherra Ulla Rosenqvist ja varapuheenjohtajana Nurmijärven rovastikunnan
lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra
Ilkka Järvinen.
Selvitystyöryhmä kokoaa tietoja
seurakuntien taloudesta, henkilöstöstä
ja kiinteistöistä. Samoin selvitetään tehtävänjakoa seurakuntien ja mahdollisen
seurakuntayhtymän välillä.
Selvitysryhmä raportoi työnsä tuloksista ohjausryhmälle, joka tekee syksyllä mahdolliset esitykset seurakunnille. Päätöksiä asiassa tekevät kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot joulukuussa.
Seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä kuullaan laajasti myöhemmin kevään ja syksyn aikana.

Taloustoimistossa seurakunnan tärkeitä asioita hoitavat työntekijät ovat Kirsti Penttilä (vas.), Marita Sorvari, Jouni Lätti,
Anne Pitkänen, Titta Laine ja istumassa Lilja Hyvärinen.

Seurakuntatyö
tutuksi

Työ sujuu yks kaks, niks naks

H

yvinkään seurakuntakeskuksen
valoisassa avokonttoritilassa ja
eteisaulan neuvonnassa uurastaa kuusi seurakunnan taloustoimiston työntekijää. Muihin
seurakunnan työaloihin verrattuna he viettävät suuren osan työajastaan
tietokoneiden äärellä. Siksi ei olekaan ihme,
että vapaa-aikoina rentoudutaan liikunnalla
tai jollakin luovalla harrastuksella.
Talousjohtajan tehtäviä on hoitanut
vuodesta 1989 lähtien Jouni Lätti.
– Olemme koko seurakunnan palveluyksikkö. Huolehdimme henkilöstö- ja itasioista, palkoista, posteista, laskutuksista ja
muista talousasioista. Luonnossa liikkuminen ja marjastus ovat minulle vapaa-aikoina
rentouttavaa puuhaa.
Seurakuntakeskuksen ala-aulan neuvonnassa tulijoita tervehtivä ja puhelinvaihteessa palveleva Marita Sorvari aloitti tehtävänsä muutamia vuosia aikaisemmin kuin
Jouni. Hän hoitaa myös laskutuksia.
Kirjanpitäjä Anne Pitkänen tuli taloon
vuonna 1989.
– Työni on mukavaa. Se on kuin sanaristikoiden tai sudokujen tekemistä. Yks kaks
niks naks palat ovat paikallaan. Harrastan
vapaa-aikoinani ulkoilua.

Täsmällisyyttä
ja muistilappuja
Taloustoimistossa tehtävä työ on hyvin asiakaskeskeistä ja täsmällistä. Määräajoista on
pidettävä kiinni. Palkanlaskija Kirsti Penttilä tietää työn vaatimukset. Hän tuli talous-
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toimiston tehtäviin vuonna 1999.
– Palkanlaskija oppii tuntemaan seurakunnan työntekijät hyvin. Siinä tietää, keitä
tulee taloon töihin. Palkanmaksu on hyvin
aikataulusidonnaista. Vapaa-aikoina harrastan liikuntaa.
Titta Laine aloitti talousjohtajan, kiinteistöpäällikön, hautaustoimen päällikön ja
pääemännän sihteerin tehtävät vuonna 2003
ja on nykyisin myös it-tukihenkilö. Hän tuuraa myös Marita Sorvaria neuvonnassa.
– Kun tulen aamulla työpaikalle, kuvittelen tekeväni työni jossakin tietyssä järjestyksessä, kunnes tulee ensimmäinen keskeytys. Sitten teen itselleni muistilapun, että
osaan jatkaa siitä edelleen. Työni on välillä
myös salapoliisityötä. Esimerkiksi seurakunnan omistuksessa olevien vanhojen
kiinteistöjen lainhuudatukset saantojen selvityksineen ja vuonna 1896 rakennetun Vanhan kirkon, entisen rukoushuoneen, todistaminen kirkkolain tarkoittamaksi kirkoksi
olivat aikaa vaativa työrupeama. Harrastan
öljyväri- ja posliinin maalausta sekä näyttelemistä ja liikuntaa. Viisi kuukautta vuodesta olen Nurmijärven mökillä.
Uusin taloustoimiston työntekijöistä on
vuonna 2011 aloittanut Lilja Hyvärinen.
Hän on toimistosihteeri, jonka tehtäviin
kuuluvat laskutus seurakunnan palveluista
ja hautainhoitorahastosta, myyntireskontra
ja perintä sekä käteisvarat ja vuokrat.
– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Kun tulin työhön seurakuntaan, yllätyin, miten paljon kirkko on mukana seurakuntalaisten elämässä muun muassa diakonian ja lasten päivä- ja iltapäivätoiminnan kaut-

ta. Harrastan öljyväri- ja akvarellimaalausta,
kivien hiontaa ja hopeakorujen valmistusta.

Tietotekniikka
tukee taloutta
Talousjohtajana Jouni Lätin keskeisiä työprosesseja ovat taloussuunnittelun, talousarvion ja toimintakertomuksen tekeminen.
Kun ne ovat kunnossa, niin talouskin on
tasapainossa.
– Tehtäviini kuuluu lisäksi henkilöstö- ja
tietohallintoasioita. Olen myös kiinteistö- ja
hautaustoimen päälliköiden sekä pääemännän esimies.
Kirkkohallitus ohjaa seurakuntien tietohallinnon kehittämistä ja hankkii joitakin yhteisiä sovelluksia. Niitä ovat esimerkiksi jäsentietojärjestelmä, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä sekä sähköpostipalvelut.
Pääosa seurakunnan tietohallinnon palveluista ja tuesta saadaan Tampereen ITyhteistyöalueelta, mikä on helpottanut
taloustoimiston tietohallinnon työtä. Myös
monitoimilaitehankinnoissa ja puhelupalveluhankinnoissa on säästetty paljon työaikaa hyödynnettäessä IT-alueen kilpailutuksia. Puhelinliikenteen muutokset tuovat
myös säästöjä.
Vuosikymmeniä sitten ei voitu aavistaa,
että 2000-luvulla alkaisi seurakunnassa uusi
ilmiö: siitä eroaminen.
– Toivon sitä, että ihmisten ei tarvitsisi
erota seurakunnasta rahan takia. Sen sijaan
toivon seurakunnan työn sisällön ja sanoman motivoivan ihmisiä pysymään seurakunnan jäseninä, Jouni Lätti sanoo.

Muutosten aika

Taloustoimiston tehtävissä yhteistyö muiden seurakuntien kanssa on lisääntynyt.
Vuonna 2012 alkanut yhteistyö Tampereen
IT-alueen kanssa on vakiintunut. Talousjohtajien kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä ja
tiedonvaihtoa rovastikuntatasolla. Viime
vuonna seurakunta teki yhteistyösopimuksen kiinteistöpäällikkötehtävien hoitamisesta Mäntsälän seurakunnan kanssa.
Vuonna 2016 on edessä iso muutos, kun
Hyvinkään seurakunta siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Palvelukeskus vastaa peruskirjanpidosta ja palkanlaskennasta
niihin liittyvine oheistoimintoineen. Taloustoimistoon jää edelleen monia paikallisesti
hoidettavia talous- ja henkilöstöhallinnon
tehtäviä, vaikka osa työstä siirtyy palvelukeskukseen.
Rakennemuutosasiat askarruttavat
myös taloustoimiston väkeä. Jos kuntarakenne muuttuu tai kirkolliskokous päättää,
että kaikkien seurakuntien tulee kuulua lain
perusteella seurakuntayhtymiin, on edessä
iso hallinnollinen muutos. Seurakuntayhtymän perustaminen toisi mukanaan myös
taloustoimiston tehtävien alueellista keskittämistä seurakuntayhtymään ja sillä olisi
merkittäviä vaikutuksia taloushallinnon tehtäviin ja työprosesseihin.

Seppo Ylönen

Faktoja vuodelta 2013
Palkanmaksuja		
2 839
Ostolaskuja			5 631
Lähetettyjä laskuja
7 492
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Jeesus on kuollut – Kristus elää!

Salatulla tavalla roudan alle kätkeytyy elämä, joka keväällä puhkeaa esiin silmuina ja versoina. Meille on itsestään selvää talven jälkeen tuleva kevät. Aivo
sijaitseva tietoisuus on meille itsestäänselvyys. Ja se, että sydän pumppaa verta ja veri virtaa suonissa, vaikka verisuonet ovat punaisia rihmoja ja sydän n
Syntymä ja kuolema ovat itsestään selviä, vaikka pohjimmiltaan emme ymmärrä kumpaakaan.

O

limme rippikoululaisten kanssa
Puolimatkan kappelin kylmiössä. Suntio otti käteensä uurnan, jossa oli vainajan tuhka.
Nuoret ihmettelivät kuinka ihmisestä jää niin vähän jäljelle.
Suntio näytti myös tuhkapussin, jossa oli vainajan tuhka, joka sirotellaan sirottelualueelle.
Kädessä oli noin kahden kilon painoinen ruskea pussi, jossa oli vainajan nimi lapulla. Ihmisestä ei jää paljoa jäljelle, vain pieni määrä
materiaa. Luuta enimmäkseen.
Kun kuoleva hengittää viimeisen henkäyksen, hän muuttuu elottomaksi kuoreksi,
joka enää etäisesti muistuttaa elävää ihmistä.
Missä hän on? Sitä ei kukaan voi varmuudella tietää. ”Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulla”: lausun pappina vainajan arkun äärellä. Ja jatkan: ”Jeesus Kristus,
Vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä
päivänä.” Kaksi edellistä lausumaa ovat itsestään selvästi totta, kolmas herättää kysymyksiä. Mitä on kuoleman jälkeen?

Taivas on todellinen paikka
Raamatun todistus valottaa meille pääsiäisen tapahtumia ja kuoleman jälkeistä elä-
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mää. Puhuessani hautajaisissa ylösnousemuksesta, en tiedä kuinka moni kuuntelee, saatikka uskoo sanojani. Mietin, olemmeko tänä päivänä vieraantuneet ylösnousemususkosta. Uskommeko Jeesuksen sanat
todeksi? Johanneksen evankeliumissa Jeesus
vakuuttaa: ”älköön sydämenne olko levoton,
uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.”
Raamatun mukaan taivas ei ole ainoastaan henkinen ulottuvuus, vaan myös konkreettinen paikka Jumalan luona. Paikka, jossa näemme Jumalan kasvoista kasvoihin ja
koemme täydellistä iloa. Paikka, jossa on
konkreettisia asioita ja pelastettuja ihmisiä.
En ihmettele Jeesuksen sanoja siitä, että
evankeliumi on paljastettu lapsille ja lapsenmielisille eikä viisaille ja oppineille. Koska
se, mitä voimme käsin koskea on meille niin
tärkeää täällä maan päällä, miksi sillä ei olisi
mitään roolia taivaassa. Minä ainakin toivon
näkeväni läheiseni taivaassa tunnistettavassa muodossa ja mielellään myös rakkaat
lemmikkini.
Ihmettelemme Jumalaa, joka tuli itse ihmiseksi. Miksi Jumala uhrasi itsensä meidän

vuoksemme? Vastaus on rakkaus. Rakkaus,
joka näyttelee niin pientä roolia ihmisen elämässä. Rakkaus, joka harvoin kestää kaiken
tai uskoo kaikessa saatikka kärsii kaiken.
Rakkaus, joka haavoittaa niin usein kuihtuessaan ja muuttuu katkeruudeksi ja vihaksi. Jumala on rakkaus, jota ihminen ei voi tavoittaa
itsestään. Jumalan olemuksellinen rakkaus
on uhrirakkautta, joka näkee maailman ja ennen kaikkea ihmisen pelastamisen arvoisena.

Ylösnousemusta ei sepitetty
Ristin tapahtumat ovat kristinuskon perusta. Rakkauden uhraus tapahtui ristillä, väkivallan näyttämöllä. Väkivallan, joka on ihmiselle luontainen tapa hallita toista ihmistä
ja kokonaisia kansoja. Viedä ihmisarvo ja
karkottaa inhimillisyys. Väkivalta rikkoo
kaikkialla maailmassa ihmissydämiä. Jeesus
antoi ruumiinsa ja ennen kaikkea sydämensä rikkoutua, jotta Jumala voisi avata taivaan
portin.
Ylösnousemus on Jumalan suuri salaisuus, kuten Jeesuksen kärsimystiekin. Jumalan suunnitelma näyttää yhtä vieraalta kuin
silmujen puhkeaminen sille, joka on elänyt
vain talvella. Jumalan suunnitelma korostaa

rakkauden uhriluonnetta, sitä, että Jumala
oli valmis asettamaan ihmisen etusijalle ja
riisuutumaan jumaluudestaan. Jumala myötäelää ihmisen tuntoja, siksi Jumala tuli ihmiseksi.
Kaikki neljä evankeliumia todistavat
meille ylösnousemuksesta. Todistus ei vaikuta keksityltä monestakaan syystä. Olisi
nimittäin vaikea uskoa kenenkään sepittävän niin poikkeuksellista ja totuudelle vierasta kertomusta tilanteessa, jossa on itse
hengen vaarassa ja menettänyt rakkaan ystävän. Olisi epätodennäköistä, että naiset
olisi valittu kertomukseen tärkeän tapahtuman ensimmäisiksi todistajiksi, sillä naisten
todistusta ei tuona aikana yleisesti pidetty
luotettavana.

Jumala lahjoittaa
ylösnousemususkon
Tuskinpa opetuslapset olisivat saaneet rohkeutta tulla ulos lukkojen takaa ja todistaa
ylösnousemuksesta, jota ei tapahtunut.
Suuri ihme on myös se, että hauta oli tyhjä,
vaikka sitä vartioitiin roomalaisten sotilaiden voimin yötä päivää. Yllätyksellisyys korostaa kertomuksen aitoutta. Ihminen, vaik-

Pääsiäisen käyttöohje
Pääsiäisaika ajoittuu tänä keväänä huhtikuun viikoille 15–17. Tällä aukeamalla kerrotaan pääsiäisen
terveysvaikutuksista ja pohditaan Kristuksen ylösnousemusta. Ota aukeama talteen ja nauti sopivina
annoksina hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä.

oissa, harmaassa solumassassa
nyrkinkokoinen lihanpala.

Pääsiäisen pakkausseloste
Patrick Devonas

1. Mitä pääsiäinen on ja mihin sitä
käytetään. Pääsiäinen on sielun
lääke. Sen viettäminen vahvistaa
uskoa, toivoa ja rakkautta.
Käyttöaiheet
Pääsiäisen käyttöaiheita ovat tilapäinen tai pysyvä ahdistus, huoli, pelko,
synnintunto ja muut sieluntilat. Sitä
voi viettää myös ollessaan onnellinen
ja huoleton.
2. Ennen kuin vietät pääsiäistä.
Pääsiäistä voidaan viettää ruoan
kanssa tai aterioista riippumatta.
Ruokailu voi hidastaa vaikutuksen
alkua, mutta parantaa yleensä
pääsiäisen siedettävyyttä.
Pääsiäinen ei vaikuta ajokykyyn tai
kykyyn käyttää koneita. Vältä
samanaikaista päihteiden käyttöä.
Jos pääsiäisen aikana ilmenee
uneliaisuutta, tulee ottaa nokoset.
3. Miten pääsiäistä vietetään
Aikuiset, lapset ja yli 12-vuotiaat
nuoret:
1 kotihartaus tai kirkkotilaisuus
1–3 kertaa vuorokaudessa 1–2
viikon ajan. Kotihartaudessa virsi
voidaan laulaa tai lukea. Raamatunkohdat voidaan lukea myös
lastenraamatusta tai selkoraamatusta.
Jos sinulla on kysymyksiä pääsiäisen vietosta, käänny papin tai
muun seurakunnan työntekijän
puoleen.
4. Mahdolliset haittavaikutukset
Pääsiäisen vietolla ei ole todettu
olevan haittavaikutuksia.
5. Pääsiäisen säilyttäminen

Pääsiäistä säilytetään lasten ulottuvilla ja näkyvillä.
6. Mitä pääsiäinen sisältää
Vaikuttavat aineet ovat vesi, viini,
leipä ja Sana.
Muut aineet ovat tunteet, ajatukset, lepo sekä yhdessäolo kotona ja
seurakunnassa.
Pakkausseloste tarkistettu 20.3.2014.
Esimerkkiannostelu pääsiäisen
kotihartauksia varten:
Palmusunnuntai
Joh. 12:1–8
Rukous:
Pyhä Jumala, siunaa alkava hiljainen
viikko.
Pysäytä minut ajattelemaan Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa.
Annan minun kokea rakkautesi.
Aamen.
Virsi 15 (Tiellä ken vaeltaa)
Maanantai
Joh. 18:1–27
Rukous:
Jeesus, sinä menit oppilaittesi kanssa
Getsemanen puutarhaan.
Sinut täytti epätoivo ja murhe.
Auta minuakin valvomaan ja
rukoilemaan,
etten lankeaisi kiusaukseen. Aamen.
Virsi 54 (Käykäämme nyt Jerusalemiin) tai 77 (Käy yrttitarhasta polku)
Tiistai
Joh. 18:28–40
Rukous:
Rakas Vapahtaja, anna minulle

rohkeutta tunnustaa sinut
elävän Jumalan Pojaksi.
Anna kestävyyttä seurata sinua
epäilyn, pettymysten ja pelon
pimeydessä.
Estä minua Pilatuksen tavoin
väistämästä vastuutani. Aamen.
Virsi 513 (Jeesus, sinä huomaat) tai
315 (Valvoa mun, Jeesus anna)
Keskiviikko
Joh. 19:1–6
Rukous:
Rakas Vapahtaja.
Sinä sanot: ”Jos joku tahtoo kulkea
minun jäljessäni,
hän kieltäköön itsensä, ottakoon
ristinsä ja seuratkoon minua.”
Auta minua kulkemaan oma ristintieni,
älä jätä minua yksin. Aamen.
Virsi 501 (Kuule, Isä taivaan) tai 57
(Jeesus, olet elämäni)
Kiirastorstai
Joh. 13:1–15
Rukous:
Herra Jeesus Kristus,
viimeisellä ateriallasi sinä asetit
pyhän ehtoollisen.
Leivässä ja viinissä me saamme
ruumiisi ja veresi.
Sinä pesit oppilaittesi jalat
ja käskit meitä rakastamaan toisiamme.
Auta minua elämään esikuvasi
mukaan. Aamen.
Virsi 743 (Jeesus, kutsut minutkin)
Pitkäperjantai

ScanStockPhoto

Joh. 19:16–42
Rukous:
Herra, kiitos siitä, että ristisi on
pystytetty keskelle tätä maailmaa.
Hiljennä minut ristin edessä,
niin että voin kuulla sen sanoman.
Paina pyhä kuvasi syvälle sydämeeni.
Aamen.
Virsi 78 (Vieraalla maalla kaukana)
Hiljainen lauantai

ka kekseliäs onkin, ei yleensä keksi virheitä
tai epäilyttäviä tosiasioita kertomuksiinsa.
Paavali itse vastusti Jeesuksen ylösnousemusta julistavaa alkukirkkoa, kunnes ylösnoussut itse näyttäytyi hänelle ja mursi hänen vastarintansa. Galatalaiskirjeessään
Paavali muotoili asian näin: Jumala ”näki
hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle”.
Näin Jeesus-näky teki kristinuskon vastustajasta sen suurimman julistajan. Tuhannet
ihmiset ovat omien sanojensa mukaan nähneet ylösnousseen Kristuksen.
Meidän on vaikea uskoa, koska emme
ole nähneet. Silti yksikään todistus ei saa
meitä uskomaan pääsiäisen tapahtumia todeksi, jos Jumala ei ylösnousemususkoa lahjoita. Jospa tänä pääsiäisenä olisit lapsi, joka
ihmettelee ja luottavaisesti uskoo sen, mitä
ylösnousemuksesta kerrotaan evankeliumeissa. Sillä taivasten valtakunta on lastenkaltaisten. Jeesuksen täytyi kärsiä ja
kuolla ihmisenä, jotta meistä tulisi taivaan
kansalaisia. Hän totisesti nousi kuolleista ja
hallitsee Kristuksena, taivaan kuninkaana.
Jeesus on kuollut – Kristus elää!

Petra Pohjanraito

Matt. 27:62–66
Rukous:
Taivaallinen Isä.
Poikasi risti julistaa, että hän otti
syntini päällensä
ja kantoi tappioni pohjaan saakka.
Vapauta minut väärästä varmuudesta
ja itsekeskeisyydestä.
Anna minulle sellainen mieli,
joka Jeesuksella oli. Aamen.
Virsi 244 (Te murheelliset) tai 517
(Herra, kädelläsi)
Pääsiäissunnuntai
Joh. 20:1–10
Rukous:
Jeesus, kiitos, että johdatit meidät
surusta pääsiäisen iloon.
Kiitos, että sinä nousit kuolleista.
Kiitos, että sinä elät
ja olet luvannut olla kanssamm
joka päivä. Aamen.
Virsi 88 (Lensi maahan enkeli) tai 745
(Pääsiäiseen herätä saan)
Pääsiäismaanantai
Joh. 20:11–18
Rukous:
Jeesus, sinä ilmestyit ystävillesi,
jotka luulivat menettäneensä sinut.
Opeta minua iloitsemaan sinusta
niin kuin he iloitsivat.
Anna minun tuntea sinut yhä
paremmin. Aamen.
Virsi 104 (Pilvimuurista valo välähtää)
Laura Maria Latikka
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Kosti Kallion arkisto

Matkaevästä
Pyhää, pitkää,
hyvää… perjantaita

”I

sä, sinun käsiisi minä annan henkeni”
(Luuk. 23:46)
Pitkäperjantai, surun ja murheen
päivä. Vaiko sittenkin riemun ja ilon? Vapahtajamme kuoli, jotta sinä saisit elää. Onko
suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä
ystäviensä puolesta. Mitä sinä olisit valmis
tekemään ystäväsi, lähimmäisesi puolesta?
Jeesus teki kaikkensa meidän takia ja enemmänkin.
Pitkäperjantai, mutta miksi juuri pitkäperjantaita kutsutaan pitkäksi perjantaiksi?
Monessa muussa kielessä se on joko hyvä
perjantai tai pyhä perjantai. Välillä on mielenkiintoista tutkia miten muissa kielissä asiat ilmaistaan ja minkälaisia uusia merkityksiä niiden kautta voi muodostua. Pitkäperjantai on pyhä ja lopulta se on myös hyvä,
vaikka surullinen. Surullisuutta korostaa
vielä se, että pitkänä perjantaina ja hiljaisena
lauantaina on käytössä musta liturgisena värinä. Välillä se kieltämättä voi myös tuntua
pitkältäkin päivältä.
Eräässä sarjakuvassa pari hahmoa keskusteli
eräänä päivänä. Toinen toteaa toiselle, että ei
pidä termistä ”hyvä perjantai”, joka on siis
käytössä ainakin englannin kielessä. Toinen
kysyy, että miksi ei pidä. Siihen toinen vastaa, että hänen Herransa ristiinnaulittiin
tuona päivänä. Siihen toinen puolestaan toteaa, että miltä sinusta tuntuisi, jos hänet olisi tuomittu ja olisi menossa ristiinnaulittavaksi ja joku suostuisi vapaaehtoiseksi menemään hänen tilalleen? Toinen vastaa siihen,
että hyvältä se tuntuisi. Toinen toivottelee
siinä vaiheessa hyvää päivän jatkoa.
Siinä mielestäni kiteytyy hyvin pitkänperjantain sanoma. Jeesus tuomittiin, ettei
meidän tarvitsisi mennä tuomiolle, vaan hän
on kärsinyt rangaistuksen meidän, sinun ja
minun, puolesta. Meidän kaikki rikkomuksemme hän otti kantaakseen, kaiken sen lian
ja töryn eli synnit millä olemme ansainneet
kadotustuomion. Hän otti ne kaikki. Tahdotko luovuttaa ja luopua kaikesta saastasta Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi. ”Totisesti, totisesti. Jo tänään sinä olet
oleva luonani paratiisissa”. Nämä sanat kuuli
ryöväri Jeesuksen rinnalla ristillä. Mitkä sanat sinä kuulet kaikuvan ristillä? Kadutko
sinä kuten tuo ryöväri rikkomuksiasi vai
pilkkaatko toisen ryövärin tavoin ristiinnaulittua Jeesusta?
Pitkäperjantai on erityisen pyhä päivä. Ilman pitkäperjantaita emme pääsisi nauttimaan pääsiäisen ilosta. Jumala herätti Jeesuksen kolmantena päivänä ja niin vahvisti kaikki
ne merkitykset mitä pitkäperjantailla on.
Ole armahdettu synneistäsi Kristuksen
tähden. Vapauteen Kristus meidät vapautti.
Synnin kahleet on murrettu, tahdotko luottaa tähän?
”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.” -virsi 90-

Janne Rönni

Matkalaiset koolla Tana-järven saaressa ortodoksiluostarin museoalueella.

Etiopia itkee ja iloitsee

”T

ulemme aina muistamaan Matin & Pirkon.”
Kaunis kuva valkoasuisista Matti ja Pirkko
Nummelasta Woldian
Aids-orpojen työkeskuksen toimiston seinällä kertoo arvostuksesta, jota Hyvinkään seurakunnan
Etiopian nimikkolähetit nauttivat. Työ ei
todellakaan ole ollut turhaa; sadat orvot ja
vammaiset ovat saaneet uuden elämän
alun Etiopian Mekane Jesus -kirkon hiippakunnissa.
Hyvinkään seurakunnan 14-henkinen
retkiryhmä vahvistettuna muutamalla
muualta kotoisin olevalla lähetysystävällä
kiersi marraskuussa 2013 Addis Abebasta
käsin Etiopian pohjoista ylänköaluetta parin viikon ajan. Tutuksi tulivat Kirkonmäeltä-lehden aikaisemmista kirjoituksista tuttu Dessie, Woldie, Lalibelan kallioon hakatut kirkot sekä Bahir Dar sekä Tana-järven
ympäristö. Matka oli ”korkean paikan leiriä”, sillä koko ajan oltiin parin kilometrin,
parhaimmillaan 3,5 km:n korkeudessa.

Köyhä, mutta iloinen Etiopia
Etiopia sijaitsee Afrikan sarvessa, mutta
sillä ei ole pääsyä merelle. Alueeltaan
Etiopia on yli kolme kertaa Suomen kokoinen. Se on vanha kulttuurimaa, joka
ainoana Afrikassa säilyi itsenäisenä siirtomaakauden aikana, lukuun ottamatta Italian miehitystä 1936-1941.
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Etiopiassa arvioidaan elävän yli 90
miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet on
alle 15-vuotiaita. Se on Afrikan toiseksi
väkirikkain maa Nigerian jälkeen. Asukkaat kuuluvat kymmeniin heimoihin, joista suurimpia ovat amhara, oromo, tigre ja
afar. Maassa puhutaan noin 90 kieltä.
Etiopia on kärsinyt ajoittain kovasta
nälänhädästä kuivuuden vuoksi, mutta
ajoittain myös rankkasateet tuhoavat sadon. Etiopia onkin yksi maailman köyhimmistä maista, vaikka sillä on luonnonrikkauksia. Aids ja muut sairaudet tuottavat orpoja ja invalideja, jotka ilman ulkoista apua
syrjäytyvät pahasti. Kaikesta tästä kurjasta
huolimatta turisti näkee paljon iloisesti
leikkiviä lapsia ja hymyileviä aikuisia.

Kristinuskon pitkä perinne
Etiopialaiset ovat syystä ylpeitä pitkästä
juutalaiskristillisestä historiastaan. Perimätieto kertoo Israelin kuningas Salomon
ja Saban kuningattaren pojasta, joka vaikutti Etiopiassa. Jo apostolisena aikana
evankeliumi saavutti Etiopian, ja yhdessä
Armenian kirkon kanssa Etiopian ortodoksikirkko pitää itseään maailman vanhimpana. Väestöstä noin 40 prosenttia
kuuluu nykyään ortodoksikirkkoon, sama
määrä on muslimeja.
Voimakkaimmin viime vuosikymmeninä ovat kasvaneet evankeliset kirkot,
joista merkittävin on EECMY eli Etiopian
evankelinen kirkko Mekane Jesus. Se on

kasvanut 1960-luvun lopulta muutamasta
kymmenestä tuhannesta yli kuuden miljoonan hengen kirkoksi. Silti Etiopiassa
on vielä tavoittamattomia heimoja, joiden
pariin lähetetään työntekijöitä ja joihin
ulotutaan myös medialähetyksen avulla.

”Kahdella siivellä”
Suomen Lähetysseuran Outreach-työn
koordinaattori Risto Leikola kertoi Kirsi-vaimonsa kanssa Addis Abebassa Hyvinkään matkaryhmälle työn iloista ja
vaikeuksista. Kävi hyvin selväksi, miten
apua on tuotava ”kahdella siivellä”: evankeliumin ilosanoman rinnalla kulkee aineellinen auttaminen. Rakkaus antaa motivaation kaikkein heikoimmassa asemassa olevien huomaamiseen. Evankelistat ja
diakonit kiertävät vankiloissa, sairaaloissa
ja köyhimpien kodeissa.
Samaan aikaan ryhmämme kanssa
Etiopiaan oli tutustumassa vaikuttajaryhmä Suomesta; muun muassa kaksi kansanedustajaa. Hei saivat ensikäden tietoa
ja tuntumaa siitä, mihin kehitysyhteistyörahoja on käytetty. Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten tehtävä on toimia
neuvonantajina sen ajan kuin on välttämätöntä. Mitä tulee evankeliumin omistamisen raikkauteen ja tuoreuteen, eurooppalaisilla on paljon oppimista sisarkirkoistaan Afrikassa.

Reijo Huuskonen

Vapaaehtoiset opastavat
kesällä Hyvinkään kirkossa

Irja Ketola

H

yvinkään kolmion muotoinen
kirkko näkyy kauas. Se on
kaupungin tunnetuimpia nähtävyyksiä ja sijaitsee keskeisellä paikalla Hämeenkadun
varrella.
Hyvinkään kirkko on myös tiekirkko, eli
sinne on opastus pääväyliltä. Se on avoinna
yleisölle ympäri vuoden, ja tulevana kesänä
siihen voi tutustua jälleen myös oppaiden
opastuksella. Oppaina toimivat nyt jo neljättä vuotta Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoiset, joita oli viime kesän ringissä mukana noin kolmekymmentä henkeä.

Vapaaehtoistoiminta

Kotiseurakunnan palvelemista
Liisa Hutrille tuleva kesä on kolmas, ja Yrjö Hutrille neljäs kesä kirkon oppaana.
– Tämä on yksi tapa palvella omaa kotiseurakuntaa, pariskunta sanoo.
Molemmat ovat pitäneet tehtävää mieleisenä ja mielenkiintoisena.
Yrjö Hutri kertoo, että hänen vuorossa
ollessaan kirkossa on käynyt sekä suomalaisia että ulkomaalaisia – useimmiten yksin
tai kaksin. Ryhmistä suurin on ollut kuuden
henkilön kokoonpano.
– Osa kävijöistä haluaa vain kierrellä ja
katsella, osa kyselee paljonkin. Ulkomaalaisia varten on painettu esitteitä englanniksi,
ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi, eli itse ei
välttämättä tarvitse olla kielitaitoinen.
Viime kesältä Yrjö Hutrille jäi mieleen
ryhmä, jossa oli useita arkkitehtejä ja yksi
maanmittausinsinööri.
– He olivat käyneet Hyvinkään kirkossa
vuosia sitten opiskelijoina; kirkon ollessa
vasta rakenteilla. He halusivat nyt nähdä
kirkon valmiina, ja olivat kovasti kiinnostuneita sen eri vaiheista.
Yrjö Hutri kävi Hyvinkään kirkossa ensimmäisen kerran jo sen valmistumisvuonna 1961.
– Pikkuserkkuni vihittiin silloin täällä.
Muistan, että uudenlainen kirkko herätti siihen aikaan paljon keskustelua. Osasta kirkko
oli kaunis ja hieno, osa suhtautui siihen vähän
kummastellen. Itse koen kirkot, myös Hyvinkään kirkon, rauhoittumis- ja turvapaikkoina.

Levollinen ilmapiiri
Liisa Hutrille kirkot tulivat tutuksi jo pikkutyttönä. Hänen isänsä oli kanttori, ja kesälomamatkoilla perhe kävi tutustumassa kirkkoihin ja niiden urkuparviin.
Hyvinkään kirkossa Hutri kävi ensim-

Liisa Hutri, Kosti Kallio ja Yrjö Hutri tutkivat Hyvinkään kirkon esitteitä. Hutrit aikovat olla kirkon oppaina myös tulevana kesänä.

mäisen kerran 1960-luvun puolivälissä
muutettuaan kaupunkiin. Hän kuului silloin
sekä kirkko- että kamarikuoroon, ja kuoroharjoitukset pidettiin kirkon yläsalissa.
Myöhemmin sekä seurakunta että Hyvinkään kirkko ovat olleet mukana Hutrin erilaisissa elämäntilanteissa.
– Kirkon levollisessa ilmapiirissä olen
voinut rauhassa hiljentyä ja mietiskellä. Suruaikoina se on ollut paikka, josta olen saanut apua. Hyvinkään kirkon kauniista muodosta minulle tulee mieleen kurkottautuminen kohti Jumalaa ja taivasta.
Oppaana olosta Liisa Hutrille on jäänyt
mieleen muun muassa kirkkoon yksin tullut
mies, pitkän matkan pyöräretkeläinen. Hän
jätti kimpsunsa ja kampsunsa pihaan pyörän
selkään, tuli sisään, ja lauloi laulun Jumalan
kämmenellä.
– Se oli kaunista ja korutonta, ja herkisti
oppaankin, Hutri muistelee.

Hän kertoo, että osa kävijöistä haluaa
kertoa oppaalle myös palan omaa tarinaansa.

Ikkuna alttaritauluna
Museovirasto on määritellyt Hyvinkään kirkon ja siihen liittyvän seurakuntakeskuksen
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Kirkon on suunnitellut professori Aarno
Ruusuvuori. Rakennusmateriaalina on käytetty betonia, marmorimosaiikkia ja Oregon-mäntyä. Kirkko on 32 metriä korkea ja
sinne mahtuu istumaan 630 ihmistä. Yläsaliin sopii vielä 200 henkeä lisää. Kaikki rakennuksen muodot ovat kolmioita pyhän
kolminaisuuden kunniaksi. Alttaritauluna on ikkuna, joka avaa kauniin näkymän
kirkkopuistoon. Kirkkosalin valaistus on
suunniteltu siten, että se keskittää huomion
kohti alttaria.

Jorma Ersta

Hyvinkään kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Kesäisin Hyvinkään pääväylillä viitat ohjaavat
matkalaisia tutustumaan moderniin kirkkonähtävyyteen.
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Hyvinkään seurakunnan julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio kertoo, että
jotkut ovat ihmetelleet alttarin ristin muotoa; sen leveitä vaakapuita ja lyhyttä yläosaa.
– Risti kuvaa Jumalan avaraa armoa ja
Jeesuksen käsiä, jotka ottavat vastaan. Mielestäni se kuvaa sitäkin, että kaikki ovat tervetulleita kirkkoon, jossa Jumala palvelee meitä.
Kotiseurakuntansa kirkkoa Kosti Kallio
kuvailee sanoilla rauhoittava, mahtava ja
juhlallinen. Erityisesti hän pitää alttaritaulusta; korkealle ulottuvasta ikkunasta, jonka
ulkopuolella näkyy komeita vihreitä mäntyjä ja usein myös kirkkaansininen taivas. Kirkon takaosan lasiseinän yläosassa on risti,
joka näkyy sekä sisälle että ulos.
– Kirkon suorat linjat ja kolmiomainen
muoto tuovat mieleen matkalaisen teltan,
johon hän voi tulla turvaan Jumalan kasvojen eteen.

Irja Ketola

Opaskoulutus
toukokuun puolivälissä
Kirkon oppaiksi kutsutaan tavallisia seurakuntalaisia, joilla on kiinnostus asiaan ja halu palvella kotiseurakuntaansa. Kosti Kallion mukaan toukokuun puolivälissä järjestettävään oppaan työhön perehdyttämispäivään ovat tervetulleita myös uudet tehtävästä innostuneet.
– Koulutuksessa tutustutaan oppaan tehtäviin ja käytännön järjestelyihin sekä saadaan tietoa kirkkorakennuksesta. Todennäköisesti mukaan saadaan myös joku Hyvinkään matkaoppaista.
Kirkko on kesällä auki kello 9–16. Päivystysvuorot ovat kello 10–
16, ja ne jaetaan päivittäin kahdelle oppaalle. Oppaat voivat toivoa,
minkä verran vuoroja haluavat kesän aikana tehdä.
Hyvinkään kirkko on avoinna yleisölle hiljentymistä ja tutustumista varten ympäri vuoden; joka päivä kello 9–16. Oppaat ovat paikalla 16.6.–1.8.2014 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kello
10–16.
Kirkon oppaiden perehdyttämispäivä on keskiviikkona 14.5.2014
kello 18.30 seurakuntakeskuksessa. Lisätietoja kosti.kallio(at)evl.fi, p.
040 547 9621. Oppaiksi ilmoittautuminen seurakunnan neuvontaan
040 8050 200.
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita

Ajan ilmiö

Länsi-Ukrainan Ternopilista kotoisin oleva Mihail Tvardovschii ja pääkaupungissa Kiovassa syntynyt Maria Hepo-aho keskustelevat synnyinmaansa tilanteesta ja ovat siitä huolissaan.

Ukrainan kriisi on aina mielessä
– Olen syntynyt Ukrainan pääkaupungissa
Kiovassa, josta äitini Galinakin on kotoisin.
Asuin kaupungissa viisi ensimmäistä vuottani. Yritän käydä joka toinen vuosi siellä
tapaamassa tätiäni ja serkkujeni perheitä.
Olen heihin jatkuvasti yhteydessä skypellä ja
tekstiviesteillä. Kiovassa minulla on myös
muutamia ystäviä. Tilanne on rauhoittunut.
Pahimpia aikoja oli tammi- ja helmikuussa.
Ihmiset elivät terrorin ilmapiirissä. Sikäläisen median mukaan sadan kuolleen lisäksi
noin 300 henkeä on kadoksissa, lasitaiteilija
Marja Hepo-aho sanoo.
Hän puhuu venäjää ukrainalaisella pehmeällä aksentilla ja keskustelee Länsi-Ukrainan Ternopilista kotoisin olevan pianistin
Mihail Tvardovschiin kanssa omistamassaan Mafka & Alakoski Galleriassa Riihimäen lasitehtaalla. Ukrainan tilanne askarruttaa heitä molempia jatkuvasti.
Suomea opiskeleva Mihail Tvardovschii
seuraa reaaliaikaisena Ukrainan uutisia.
Hän katseli 20. helmikuuta suorana lähetyksenä amatöörin internetkuvaa Kiovan itsenäisyyden aukiolta Maidanilta, jossa kypäräpäinen nuori selosti mielenosoitusta.
Kuului ammuntaa sekä meteliä. Rojua oli
kaikkialla. Yhtäkkiä maassa lojui osuman
saanut mielenosoittaja.
– Kaikkein vaikeinta on käsittää, kun ihmisiä kuolee. Nyt helpottaa hiukan, kun
maassa on vain poliittinen konflikti. Ternopilissa asuva siskoni otti pahimman kriisin tosi
rankasti. Ihmiset vain itkivät tuon päivän tilannetta, koska eivät voineet tehdä muuta.
Arki koettelee edelleen, mutta elämän on
jatkuttava. Pyhä sata on heille käsite, joka tarkoittaa menehtyneiden lukumäärää. Mielenosoittajat olivat aseettomia ja puolustuskyvyttömiä ihmisiä, tarkka-ampujien uhreja.
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Siskonpoika oli Maidanissa
Vuonna 2004 Ukrainassa oli oranssi vallankumous. Silloin jaettiin kaduilla appelsiineja.
Haluttiin yhteyttä Euroopan unioniin ja länteen, mutta kansalaiset saivat pettyä. On pidetty vaaleja, mutta venäläismieliset ovat
päässeet valtaan. Mihail Tvardovschiin mielestä Ukrainassa liikkuvat isot rahat. Rahalla
ja vallalla tehdään propagandaa ja politiikkaa.
Maidanin traagisia tapahtuvia edeltävänä yönä Ternopilin länsimieliset mielenosoittajat sytyttivät poliisiaseman ja valtasivat syyttäjänviraston.
– Viime joulukuun pakkasilla siskoni
poika, joka on 27-vuotias it-teknikko, lähti
junalla Kiovan Maidanin mielenosoitukseen. Siskoni ei olisi halunnut päästää häntä
lähtemään. Poika sanoi, että jos hän ei mene, niin kuka sinne menee. Onneksi silloin
ei ammuttu.
Marja Hepo-aho kertoo ystävästään, joka oli vienyt uhreja vaatineina päivinä Maidanilla olleille ihmisille vaatteita. Ystävä oli
luovuttanut samalla myös verta.
– Sikäläiset ihmiset pitävät nyt enemmän
yhteyttä toisiinsa ja ovat hyvin auttavaisia.
Äitini Galina, joka on sairaanhoitajana Oulun yliopistollisessa sairaalassa, on myös tiiviisti yhteydessä Kiovaan. Kun ihmiset tietävät taustamme, he kysyvät voimmeko hyvin.
Minulle tulee fyysisesti huono olo, kun kuulen jotakin negatiivista sieltä. Kiovan keskustaan on perustettu uhrien muistokatu. Heistä
on siellä kuvia, joiden eteen ihmiset ovat tuoneet kukkia ja kynttilöitä.

Kielikysymystä liioitellaan
– Ukrainan kriisissä on nähtävänä samoja
piirteitä kuin maailman muissakin poliitti-

sissa kriiseissä. Ihmisistä on tehty pelinappuloita. Kielikysymystä liioitellaan, ja siitä
on tehty kiistakapula. Totta on, että Ukrainassa puhutaan paljon venäjää. Minunkin
perheessäni puhutaan venäjää, mutta olemme länsimielisiä. Isäni Ari on Oulun yliopistossa venäjänkielen lehtorina, Marja Hepoaho jatkaa.
Arjen elämässä auttaa eteenpäin, kun
saa olla konkreettisessa yhteydessä Kiovan
sukulaisiin.
– Helpottaa saadessani kiinni ihmisiä,
jotka sanovat, että he ovat kunnossa. Ukrainan ja Kiovan asiat ovat aina mielessäni.
Mihail luettelee elämänsä kriisejä ja
shokkeja.
– Ensimmäinen oli se, kun äitini kuoli.
Japanissa tasan kolme vuotta sitten tapahtunut tsunami ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus koskettivat voimakkaasti. Minua
puhutteli, kun nuoret ihmiset jäivät sulkemaan ydinvoimalan reaktoreita. He tekivät
historiaa menemällä vaaraan yhteisen hyvän
vuoksi. Japanissa tiedettiin seuraukset, mutta
keväällä 1986 Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden tuhon vakavuutta ei osattu pelätä.

Tutkijan kommentti
Ukraina julistautui itsenäiseksi valtioksi
vuoden 1991 elokuussa. Helsingin yliopiston
Aleksanteri-instituutin tutkijan Hanna
Smithin mukaan Ukrainan tilanne heijastelee monissa entisissä neuvostotasavalloissa
olevaa poliittista kehitystä. Maissa pyritään
kehittämään demokratiaa, ja vaalitkin sujuvat yleensä melko rehellisesti, mutta valittu
johtaja ei pysykään demokratian tiellä. Tutkijan mielestä Neuvostoliiton perintönä valtioihin jääneet demokraattiset instituutiot
ovat heikkoja. Demokraattiseen järjestel-

mään on jäänyt valuvikoja. Poliittiset johtajat alkavat käyttää valtaa yli heidän valtaoikeuksiensa muuttuen samalla itsevaltiaiksi.
(Yle/uutiset, 28.2.2014)

Seppo Ylönen

Ukrainan
uskontotilanne
”Kristinuskon voima Ukrainassa on ihme”, kirjoittaa Suomen ekumeenisen
neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen blogissaan. Noin 45,6 miljoonan
asukkaan Ukraina on Euroopan kristillisimpiä maita. Kiovan Maidan-aukiollakin pidettiin rukouksia keskellä mielenosoituksia.
Maan väliaikainen presidentti
Oleksandr Turtšinov tunnetaan baptistipastorina, joka on ollut pitkään politiikassa. Siellä on normaalia, että kriittisessä tilanteessa presidentti pyytää
kansalaisia rukoilemaan.
Ortodoksit, joita on 4/5 osaa väestöstä, kuuluvat joko Kiovan tai Moskovan partriarkaattien alaisiin kirkkoihin
tai Ukrainan kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Muita kirkkokuntia tai yhteisöjä
ovat autokefaalinen kirkko, roomalaiskatolinen kirkko, protestantit, juutalaiset ja muslimit. Holokaustin aikana
maa menetti satoja tuhansia juutalaisia.
Juutalaisvastaisuutta esiintyy edelleen.
(Lähde: www.ekumenia.fi / pääsihteeri
Heikki Huttunen)

Seurakuntavaalit

– Haluamme
vaaleihin nuorten
asioita ajavia
ehdokkaita,
sanovat nuorisotila
Betaniasta
perjantai-iltana
tavoitetut nuoret.
Kuvassa vasemmalta Jere Lappi,
rippikoulutyöstä
vastaava pastori
Paula Kallio, Ria
Berglund, Atte
Mursinoff, Niklas
Väyliö, Nea Välske,
Moona Nurminen
ja Mika Leppäaho.

Seurakunnan hallintoon tarvitaan myös nuoria
Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalit lähenevät. Vaalipäivä on 9. marraskuuta eli isänpäivänä.
Ennakkoäänestys on viisipäiväinen ja se järjestetään reilu viikko ennen varsinaista vaalipäivää.

V

uoden 2014 seurakuntavaalit
keskittyvät hyvän tekemisen
teemaan. Ne tekevät näkyväksi
kirkon tekemää hyvää työtä ja
pyrkivät vastaamaan kysymykseen, mitä seurakunnan jäsen
saa kirkollisverovaroilla.
Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa pääsivät ensimmäistä kertaa äänestämään myös 16
vuotta täyttäneet nuoret. Tämän vuoden
vaaleissa äänioikeutettuja alle 18-vuotiaita on
runsaat 160 000, ja ensimmäistä kertaa äänestäviä yli 200 000. Lakiuudistus tarjoaa siis
edelleen seurakunnille mahdollisuuden aktivoida nuoria seurakunnan päätöksentekoon.

Mallia yhteisöllisyydestä
Myös Hyvinkään seurakunnassa pyritään
saamaan nuoria ehdokkaiksi ja äänestämään.
– Nuoret ovat täysvaltaisia seurakunnan
jäseniä. He tuovat viestiä siitä, mitä ajassa
liikkuu, ja mitkä ovat päivän polttavia kysymyksiä, sanoo Hyvinkään seurakunnan
kirkkoherra Ilkka Järvinen.
– Ihailen muun muassa nuorten taitoa ja
halua verkostoitua. He antavat hyvää mallia
toimivasta yhteisöllisyydestä.
Nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen
kertoo, että tulevat seurakuntavaalit otettiin
nuorten kanssa puheeksi jo viime syksynä.

Mahdollisuus vaikuttaa
Mika Leppäaho, 21, toivoo seurakunnalta monipuolista tietoa vaaleista; miten voi halutessaan asettua ehdokkaak-

si, ja mitä seurakunnan luottamushenkilönä toimiminen käytännössä
tarkoittaa.
– Esimerkiksi opiskelukuviot voivat haitata nuoren ehdokkaaksi ryhtymistä. Tehtävään on hankala lupautua, jos opiskelee muualla kuin Hyvinkäällä, hän miettii.
Moona Nurminen, 21, näkee
seurakuntavaalit mahdollisuutena
vaikuttaa asioihin, joiden toivoisi
seurakunnassa kehittyvän parempaan suuntaan.
– Esimerkiksi nuorten aikuisten
toimintaa on mielestäni liian vähän,
hän sanoo.
Rippikoulutyöstä vastaavan pastorin Paula Kallion mielestä nuoria
olisi tärkeätä kannustaa, ei vain äänestämään vaan myös ehdokkaaksi.
– Kaikkien ikäluokkien pitäisi olla valtuustossa edustettuina. Ehdokkaan ei tarvitse tietää kaikkia asioita;
valtuustossa tarvitaan myös kyselyä.
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Helposti lähestyttävä
äänestyspaikka
Keskusteluissa tuli esille muun muassa se,
että äänestyspaikan tulisi olla helposti lähestyttävä. Hyvinkäällä se voisi olla esimerkiksi
nuorisotila Betania.
Nuoret kaipasivat myös hyvää, heitä kiinnostavaa informaatiota vaaleista ja ehdokkaista.
Tietoa he haluavat sosiaalisen median kautta. Ja

koska nuoret käyttävät sosiaalisen median selailuun useimmiten kännykkää, tiedon pitäisi
olla siitä helposti katsottavaa ja luettavaa.
– Vaalivideot eivät siksi saaneet nuorilta
kannatusta. Sopivammilta tuntuivat selkeät,
puhuttelevat kuvat ja tekstit. Myös oikeanlaista huumoria kaivattiin.
Korppisen mukaan perinteiset vaaliteemat
tuntuvat nuorista monesti liian kaukaisilta.
– Ne eivät välttämättä kosketa. Nuoret
haluavat tietää, mihin heitä lähellä oleviin
asioihin äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee vaikuttamaan.

Irja Ketola

Lyhyesti vaaleista ja
seurakunnan hallinnosta

Nuorille nuorten asioita
Hyvinkään seurakunnan nuorisotilaan
Betaniaan on kokoontunut perjantaiiltana joukko nuoria. Osa heistä on äänestänyt edellisissä seurakuntavaaleissa
vuonna 2010, osa pääsee nyt ensimmäistä kertaa äänestämään.
15-vuotias Nea Välske täyttää 16 sopivasti ennen vaaleja.
– On hienoa, että seurakunnassa
asioihin pääsee vaikuttamaan jo näin
nuorena, hän toteaa.
Nea toimii tällä hetkellä seurakunnan kerhonohjaajana ja aikoo myös hakeutua isoseksi rippileirille.
– Toimintaa täytyy olla tasapuolisesti kaikenikäisille, ja kaikilla täytyy
olla mahdollisuus olla mukana. Muun
muassa näiden asioiden ajamista toivoisin siltä ehdokkaalta, jota äänestän, hän
pohdiskelee.

– Lokakuun lopussa kyselimme heidän
mielipiteitään vaaleista ja siitä, miten heidät
voisi saada vaaleihin ehdokkaaksi, tai ainakin
innokkaammin äänestämään, hän kertoo.

Irja Ketola

• Suomen evankelisluterilaisen kirkon
seurakunnissa on 9. marraskuuta
seurakuntavaalit
• Vaaleissa valitaan jäsenet seurakuntien
kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin
• Seurakuntavaaleissa valitaan koko
maassa noin 10 000 luottamushenkilöä. Toimikauden kesto on neljä vuotta
(2015–2018)
• Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin
päättävä elin, joka tekee seurakunnan
taloutta ja viranhaltijoita koskevat
tärkeimmät päätökset sekä valitsee
jäsenet kirkkoneuvostoon
• Kirkkoneuvosto koostuu luottamushenkilöistä, jotka kirkkovaltuusto
valitsee kahden vuoden välein. Se
johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii
kirkkovaltuuston valmistelu- ja
täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto valitsee suurimman osan
seurakunnan viranhaltijoista.
• Lisätietoa vaaleista seurakuntavaalit.
fi-verkkosivuilla tai Usko hyvän
tekemiseen -Facebook-sivulla.
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4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat
perjantaina 4.4. klo 18
Vehkojan seurakuntakeskuksessa, Yli-Anttilantie 3.
Tervetuloa viettämään yhteisiä 4-vuotiaiden
synttärijuhlia. Voit tulla juhlaan yhdessä perheesi
tai kummisi kanssa.
Synttäreillä on yhteistä juhlaohjelmaa, nautitaan
Haka-sirkuksen esityksestä ja herkutellaan synttärijäätelöllä.
Toivomme etukäteisilmoittautumista 28.3. mennessä montako teiltä tulee, jotta osaamme varata tarpeeksi jäätelöä. Ilmoittautuminen juhliin www.hyvinkaanseurakunta>Ajankohtaista
Lisätietoja lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva p.
040 559 6327 klo 9–15 tai anna-mari.tukeva@evl.fi

Päiväkerhot ja SYLIMUSKARIT
ovat seurakunnan varhaiskasvatusta 2–5-vuotiaille lapsille. Hakuaika on syksyllä 2014 alkaviin päiväkerhoihin ja sylimuskareihin 31.3.
asti. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa hyvinkaanseurakunta.fi > Ajankohtaista > Päiväkerhoilmoittautuminen.
Lisätietoja lapsi- ja perhetyön toimistosta p. 040 528 7236.

Koululaisen kesäkerhot
kokoontuvat 2.–19.6.2014 joka arkipäivä klo 9–15
Kerhot on tarkoitettu kaikille alakoululaisille mutta etusijalla ovat
vuonna 2005 ja 2006 syntyneet pikkukoululaiset.
Osallistumismaksu 100 €, sisaralennus 20 €, sisältää lämpimän ruuan, välipalan, toimintaan sisältyvät askartelumateriaalit ja välineet,
retket ja vakuutuksen kerhon ajaksi.
Kerhopaikat ovat Martin seurakuntatalo, seurakuntakeskuksen alakerran kerhotila, Vehkojan seurakuntakeskus ja Paavolan seurakuntakoti.
Ilmoittautuminen alkaa 1.4. ja
se tapahtuu vain sähköisesti
osoitteessa www.hyvinkaanseurakunta >Ajankohtaista
Tiedustelut lapsi -ja perhetyön toimistosta
p. 040 528 7236.
Kesäkerhoon tulijoille lähetetään vielä erillinen kirje kotiin.

etsku

.net

Jumala. Armo. Elämä.

Hyvinkään seurakunnan toimintaa
6–14-vuotiaille tytöille ja pojille
Leirit Sääksin leirikeskuksessa
2.–3.6.		
6–8-v.(eskariin menevistä tokaluokalle meneviin)
			
Hinta 20 €. Ilm. päättyy 16.5.
3.–4.6.		
6–8-v. (eskariin menevistä tokaluokalle meneviin)
			
inta 20 €. Ilm. päättyy 16.5.
31.7.–2.8.
7–9-v.
			
Hinta 40 €. (leiriläinen ollut jo vuoden koulussa)
			Ilm. päättyy 20.7.
4.–6.8.		
10–12-v.(vuoden koulussa olleista alkaen)
			
Hinta 40 €. Ilm. päättyy 20.7.
9.8.			Kummi-kummilapsi -päivä
			
Hinta kummi 20 €, kummilapsi 5 €. Ilm. päättyy 20.7.
10.8.		
Isovanhempi-lapsi -päivä Hinta isovanhempi 20 €,
			
lapsenlapsi 5 €. Ilm. päättyy 20.7.
Telttaleiri Tievatuvalla Lapissa 8.–14.6. 11–14-vuotiaille. Majoitus
seurakunnan teltoissa. Hinta 130 €.
Sääksin leireistä saa lisätietoa A-P Laakso, p. 0400 616 238, telttaleiristä Kirsi Kupiainen, p. 040 566 3990.
Ilmoittautuminen leireille alkoi ma 10.3. Ilmoittautua voi osoitteessa varkka.betsku.net tai soittamalla nuorisotoimiston päivystykseen ti klo 12–17 p. 0400 162 743, jolloin päivystäjä täyttää hakulomakkeen netissä. Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Leirin hinta sisältää kuljetuksen kirkolta leirille ja takaisin, ruuan,
majoituksen, ohjelman ja tapaturmavakuutuksen. Leirimaksusta
voi hakea maksuvapautusta taloudellisin tai sosiaalisin perustein.
Sisaralennus -50 %. Leireille otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä.
Mahdollisesti vapaaksi jääneitä paikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen nuorisotoimiston päivystyksestä ke klo 14–16
puh. 0400 162 743 tai leirin vastaavalta työntekijältä.
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Aprillipäivän kinkerit
Aprillipäivän kinkerit Paavolan seurakuntakodilla 1.4.2014 klo 18,
kahvitarjoilu 17.30 alkaen. Teemana Jumalanpalvelus. Kinkereillä
käydään läpi messun raamatullisia juuria, lauletaan virsiä ja opetellaan mm. yhteistä psalmilukua ja Isä meidän -rukouksen laulamista.
Mukana Jyrki Rauhala ja Taru Paasio. Tervetuloa.

Syysretki Lappiin
Ajassa liikkuu -seminaari
Hyvinkään kirkossa, Hämeenkatu 16
Perjantaina 21.3.
18.00 Avaus Ilkka Järvinen, Esa Kokko ja Eero Ahonen
18.30 Juha Ahvio, Avioliitto ja perhe: Jumalan paras ihmiselle
20.15 Juha Ahvio, Säilyykö sananvapautemme?
Lauantai 22.3.
13.00 Leif Nummela, Kuinka luotettava Raamattu on?
13.50 Leif Nummela, Mihin Raamattua tarvitaan?
14.35 Tarjoilu
15.00 Leif Nummela, Kuka tulkitsee Raamattua oikein?
16.00 Leif Nummela, Mikä on Raamatun tärkein sanoma?
17.00 Esa Kokko, Nainen ratsastaa pedolla - suuren Babylonian
nousu ja tuho
17.45 Tarjoilu
18.30 Pekka Sartola, Israel, Palestiina. Jompikumpi vai molemmat?
19.30 Pekka Sartola, Iran, todellinen uhka vai mielikuva?
Sunnuntai 23.3.
10.00 Jumalanpalvelus kirkossa, saarna Mika Tuovinen. Kirkkokahvit
14.00 Pasi Turunen, Voiko nykyihminen yhä uskoa helvettiin ja
Jumalan rakkauteen? - Mitä tapahtuu kristinuskolle, jos ajatus
ikuisesta tuomiosta unohdetaan?
15.00 Pasi Turunen, Kristinusko ajassamme haastajana -haastettavana
16.00 Tarjoilu
16.30 Jouko Nieminen, Uuskarismaattisuus - lopun ajan eksytystä?
17.30 Jouko Nieminen, Kristityn hengellinen sokeutuminen
18.00 Päätös
Musiikista vastaa päivien aikana Minna Kurkola ja Kastepisarat.
Tilaisuuksissa on saatavan kirjallisuutta.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Hyvinkään seurakunta, Uudenmaan Kansanlähetys ja Kansanlähetysopisto

Hyvä uusi hyvinkääläinen!
Toivotamme Sinut perheinesi tervetulleeksi tutustumaan uuteen
kotikaupunkiisi torstaina 8.5. klo 17 alkaen. Tutustuminen alkaa
opastetulla kiertoajelulla, jossa paneudumme Hyvinkään historiaan
ja nykypäivään. Kierroksen oppaina ovat Hyvinkään Matkailuoppaat.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös aikaisemmin Hyvinkäälle muuttaneet, jotka eivät ole vielä osallistuneet tutustumistilaisuuteen.
Linja-auto lähtee klo 17.00 Hyvinkään seurakuntakeskuksen pihalta
(Hämeenkatu 16). Kiertoajelun jälkeen seurakunta tarjoaa kahvit
srk-keskuksen srk-salissa, 2. krs. Infotilaisuudessa ovat mukana pastori Petra Pohjanraito, kaupungin edustaja sekä Hyvinkään Matkailuoppaista Solveig Crusell.
Ilmoittautuminen seurakunnan neuvontaan maanantaihin 5.5. asti
arkisin ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–15, p. 040 8050 200 tai sähköisesti
hyvinkaanseurakunta>Ajankohtaista>Uusien hyvinkääläisten tutustumistilaisuus. Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa aikuisrippikouluun
Haaveena kirkkohäät? Kummiksi? Mistä kristinuskossa on oikein kyse? Aikuisrippikouluryhmä
keskiviikkoisin alkaen 26.3. klo 18
Työkeskuksen aulakahviossa, Hämeenkatu 16.
Ohjaajina pastorit Auli Helenius ja Paula Kallio.
Konfirmaatio: 1.6. klo 10 Hyvinkään kirkossa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Auli Helenius
040 547 9625 tai auli.helenius@evl.fi

Kuuntelemaan jää Herraasi.
Sydäntäsi hän rohkaiskoon.
sunnuntaina 6.4.2014 klo 18
Hiljaisen rukouslaulun Taize-messu Vanhassa kirkossa,
Uudenmaankatu 13
Petra Pohjanraito, Marjut Sipakko ja Auli Helenius.
Lauluryhmä Värit.

Hyvinkään seurakunta järjestää
aikuisille suunnatun seurakuntamatkan Muonioon 9.–15.9.
Tukikohtana toimii Muotkavaara (www.muotkavaara.com),
josta käsin tehdään leppoisia
päiväretkiä lähiseudun tuntureille. Matkan hinta 420 €
(maksu kahdessa erässä ennen
matkaa) sisältää bussimatkat,
majoituksen, täysihoidon (aamupala, retkieväät, päivällinen,
iltapala), ohjelman ja vakuutuksen. Majoitus useamman
hengen huoneissa. Mukaan
mahtuu noin 30 lähtijää. Retkelle otetaan ensisijaisesti hyvinkääläisiä. Matkan hinnasta
ei myönnetä maksuvapautuksia. Oma bussi on mukana
koko matkan ajan. Matkanjohtajina toimivat pastori Jyrki
Rauhala ja diakonissa Maria
Kahra. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Maria Kahralle maria.
kahra@evl.fi tai
p. 040 559 6324.
Tervetuloa mukaan!

Mummon kammarin

myyjäiset
24.3.2014 klo 12–15
Mummon kammari,
Helenenkatu 34 D
Tarjolla käsitöitä ym.
Osa tuotteista reilusti
alennettuun hintaan.
Arpoja, kahvio.
Tervetuloa!

Mielenterveyden
ensiapu®2
-koulutus
la-su 5.–6.4.2014 klo 9–16
Martin seurakuntatalossa,
Niittymäenraitti 4.
Kouluttajat Maritta Mensonen
ja Sari Ceder ovat Suomen
Mielenterveysseurasta. Mukana pastori Petra Pohjanraito.
Koulutukseen ovat tervetulleita
kaikki, joita kiinnostaa hyvän
mielenterveyden vaaliminen,
mielenterveysongelmien tunnistaminen sekä mielenterveysongelmista kärsivien tukeminen
ja hoitoon ohjaaminen. Koulutus on itsenäinen kokonaisuus,
eikä edellytä ykköskoulutuksen
käymistä. Koulutuksen hinta on
50 € /hlö sis. koulutuksen ja
kirjan. Maksetaan paikan päällä.
Seurakunnan vapaaehtoiset,
luottamushenkilöt ja työntekijät
saavat kurssin 30 € hintaan
(kirjan hinnalla).
Ilmoittautumiset sähköisesti
www.hyvinkaanseurakunta
>Ajankohtaista tai
srk:n neuvontaan
p. 040 8050
200 ma 24.3.
mennessä,
lisätiedot pastori
Petra Pohjanraito
p. 040 748 1960,
petra.pohjanraito@evl.fi

M a a l i s k u u - h u h t i k u u 2 014
Muutokset mahdollisia. Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Musiikkia

Earth Hour
-Kynttiläkirkko
Earth Hour -Kynttiläkirkko
lauantaina 29.3. klo 20.30 Hyvinkään kirkossa. Valot sammuvat tunniksi kaikkialla maailmassa ilmaston puolesta.
Pimeässä kirkossa Teatteri Beta
esittää futuristisen draaman
Tämän kaiken. Ohjaus Jouni
Laine. Mukana pastori Paula
Kallio.

• ti 25.3. klo 19 Kirkkolauluja Vanhassa
kirkossa, Hyvinkään musiikkiopiston
laulajat, opettaja Ulla Sippola, Maria
Suokas, piano. Vapaa pääsy. Ohjelma
5 e.
• su 30.3. klo 15 Lauluseurat Ahdenkallion nuorisotalossa, Laura Maria
Latikka ja Eeva Jurmu.
• ti 1.4.klo 18 Barokkikonsertti
Vanhassa kirkossa, Musiikkiopiston
soittajat
• la 12.4. klo 13.30 Riihimäen ja
Hyvinkään musiikkiopistojen
6–7-vuotiaitten muskarilaisten
pääsiäiskonsertti.

Keväällä Hyvinkään seurakunta järjestää Tee hyvää -iltapäivän lauantaina 24.5. klo 14–16.
Iltapäivän aikana laulamme
ikäihmisten kanssa Sandelininkadun pääterveysaseman
osasto ykkösellä ja ulkoilemme yhdessä Sandelininkadun
ympäristössä.
Sinua tarvitaan mukaan auttamaan ulkoilussa. Tule mukaan
kohtaamaan lähimmäisiä mukavan tapahtuman merkeissä.
Tule vaikka koko perheen
kanssa!
Ilmoittaudu tapahtumaan
19.5. mennessä:
petra.teittinen@evl.fi tai
p. 040 559 6319
carina.lievendahl@evl.fi tai
p. 040 356 9074

Maittava ja runsas

• su 13.4. klo 12 Vehkoja-päivän
kahvikonsertti Vehkojan srk-keskuksessa, Naiskuoro Solina
• su 13.4. klo 17 J. S. Bach: Matteuspassio Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään
Orkesteri, johtaa Matti Heroja.
Sävelkeijut, valmennus Marjut
Sipakko. Solistit: Sirkka Lamminen
sopraano, Ulla Sippola altto, Simo
Mäkinen tenori, Jukka Heroja tenori
(evankelista), Esa Ruuttunen basso
(Jeesus), Erkki Hannonen basso.
Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.
• la 19.4. klo 15 G.B.Pergolesi: Stabat
Mater Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Salonkiorkesteri, johtaa Emily

•
•

•
•

Wagoner, solisteina Satu Strömberg,
sopraano ja Seija Strömberg, altto.
ke 23.4. klo 18 Outin ja Leen
gospel-konsertti Hyvinkään kirkossa.
Ohjelma 5 euroa.
su 27.4. klo 15 Yhteisvastuukonsertti
Vanhassa kirkossa. Lauluryhmä
Kastepisarat ja bändi esiintyy Minna
Kurkolan johdolla, lisäksi yksinlaulua
ja Anu Vänskä lausuu runoja. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 e Yhteisvastuun
hyväksi.
su 27.4. klo 18 Pääsiäisvirsien ilta
Vanhassa kirkossa, Virpi Koivisto ja
Taru Paasio.
to 1.5. klo 14 Vappulaulajaiset
Hyvinkään kirkossa

• la 3.5. klo 17 Lapsikuorojen kevätkonsertti Hyvinkään kirkossa. Johtaa
Marjut Sipakko.
• su 4.5. klo 15 Konsertti Hyvinkään
kirkossa. Malmin kantaattikuoro ja
Koilliskuoro, johtaa Heikki Poutanen.
• la 10.5. klo 18 Konsertti Hyvinkään
kirkossa, Mikko Kuustonen ja
Pohjoispuiston koulun musiikkiluokka.
• su 11.5. klo 14 Äitienpäivän kahvikonsertti Vehkojan srk-keskuksessa,
Sini Järnström.
• su 18.5. klo 16 Lauluseurat Kaukasten
palvelutalossa, Anne Blomqvist
• Helatorstaina 29.5. klo 18 Kirkkokuoron konsertti Vanhassa kirkossa

Hiljainen viikko ja pääsiäinen
Tiistaina 8.4.

• 16.30–17 Ristin tie -vaellus Hyvinkään kirkossa, Anne Blomqvist.

Palmusunnuntai 13.4. - Kunnian kuninkaan alennustie

Tee hyvää

Seurakunnassa tapahtuu

• 10 Perhemessu Hyvinkään kirkossa,
Merja Telsavaara, Petra Pohjanraito,
Marjut Sipakko ja Laulunaperot.
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa, Jyrki
Rauhala ja Erkki Hannonen.
• 12 Vehkojan päivän konsertti
Vehkojan srk-keskuksessa, Naiskuoro
Solina.
• 15 Liikuttavan hyvä jumppa
Yhteisvastuun hyväksi Vehkojan
srk-keskuksessa. Yhteistyössä
LadyAtlaksen kanssa. Maksu 5 €
käteisellä.
• 17 J. S. Bach: Matteus-passio
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Oratoriokuoro ja Hyvinkään
Orkesteri, johtaa Matti Heroja.
Sävelkeijut, valmennus Marjut
Sipakko.Solistit: Sirkka Lamminen
sopraano, Ulla Sippola altto, Simo
Mäkinen tenori, Jukka Heroja tenori
(evankelista), Esa Ruuttunen basso
(Jeesus), Erkki Hannonen basso.
Vapaa pääsy, ohjelma 20 €.

Hiljaisen viikon maanantai
14.4. - Jeesus Getsemansessa

• 10.30 Pikkulapsiperheiden
pääsiäiskirkko Vehkojan srk-keskuksessa.
• 11.30 Diakoniaruokailu Hyvinkään

Äitienpäivälounas
su 11.5. klo 11–15
Pöytävaraukset ryhmille
p. 040 8050 240
Arkipäivän lounas
ma-pe klo 10.30–13.30
Runsas ja monipuolinen
lounas (9.80 €) uusituissa
tiloissa.
Meiltä myös maukkaat leivonnaiset ja noutoateriat.
Tervetuloa!
Hyvinkään
seurakunnan
Pitopalvelu
Hämeenkatu 16

Hyvinkään seurakuntalehti 1 / 20.3.2014

kirkon yläsalissa.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 13 Keskustan alueen eläkeläiskerho srk-keskuksessa.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Kosti
Kallio ja Minna Kurkola.

Hiljaisen viikon tiistai 15.4.
- Jeesus tutkittavana

• 08.30 Avoin rukouspiiri Martin
srk-talossa.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-kodissa.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa,
Anne Blomqvist ja Eeva Jurmu.

Hiljaisen viikon keskiviikko
16.4. - Jeesus tuomitaan

• 05.45 Avoin aamurukous Vanhassa
kirkossa.
• 11.30 Arkipäivän rukoushetki
Hyvinkään kirkossa.
• 16 Seurakuntaveisaajat Vanhassa
kirkossa.
• 18 Riparipassio rippikoululaisille
Hyvinkään kirkossa.
• 18 Käteväpiiri Mummon kammarissa.
• 18 Iltamessu Kaukasten palvelutalossa, Ilkka Järvinen.
• 19 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Jyrki
Rauhala ja Taru Paasio.

Kiirastorstai 17.4.
- Pyhä ehtoollinen

• 12 ja 18 Pyhimysmonologi Maria
Egyptiläinen - Erämaankukka
kauppakeskus Willassa. Jouni Laine,
ohjaus Marko Lindholm. Huom! Ei
arkipäivän rukoushetkeä Hyvinkään
kirkossa klo 11.30!
15 Messu Vanhassa kirkossa, Paula
Kallio ja Erkki Hannonen.
• 15 Seurakunta tavattavissa Willassa.
• 19 Messu Hyvinkään kirkossa, Kosti
Kallio, Eeva Jurmu, Kirkkokuoro.
• 19 Messu Kytäjän kirkossa, Virpi
Koivisto ja Erkki Hannonen.
• 19 Messu Vehkojan srk-keskuksessa,
Auli Helenius, Taru Paasio ja Vehkojan
kuoro.
• 20 Messu Paavolan srk-kodissa, Jyrki
Rauhala ja Marjut Sipakko, HaTs, joht.
Kalevi Toropainen.

Pitkäperjantai 18.4.
- Jumalan Karitsa

• 10 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa, Laura Maria Latikka, Ilkka
Järvinen, Eeva Jurmu ja Kirkkokuoro.
• 15 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa,
Seppo Suokunnas, Ilkka Järvinen,
Hyvinkään Evankelinen kuoro, johtaa
Arja Hämäläinen (Sley).
• 16 ja 19 Pääsiäisdraama Ylös
Jerusalemiin Hyvinkään kirkossa.
Koreografia, Titta Tunkkari. Musiikki
Marjut Sipakko. Sovitus ja ohjaus
Jouni Laine.

Hiljainen lauantai 19.4.
- Kristus on voittanut
kuoleman

• 15 Pergolesi: Stabat Mater
Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään
Salonkiorkesteri, johtaa Emily
Wagoner, solisteina Satu Strömberg,
sopraano ja Seija Strömberg, altto.
• 23 Pääsiäisyön Tuomasmessu
Hyvinkään kirkossa, Auli Helenius,
Janne Rönni, Marjut Sipakko, Tuija
Mattila, Tuomaskuoro ja -bändi.

Pääsiäispäivä 20.4. Kristus on ylösnoussut!

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Anne
Blomqvist, Kosti Kallio, Erkki
Hannonen. Kirkkokahvit kirkon
yläsalissa.
• 10 Messu Paavolan srk-kodissa, Virpi
Koivisto, Taru Paasio, Marika Löytty,
laulu. Kirkkokahvit.
• 12 Messu Vehkojan srk-keskuksessa,
Esa Kokko, Taru Paasio.
• 14 Pääsiäispäivän hartaus
Rauhannummen hautausmaan
kappelissa, Paula Kallio, Erkki
Hannonen. Linja-autokuljetus.

2. Pääsiäispäivä,
maanantai 21.4.
- Ylösnousseen kohtaaminen

• 10 Messu Hyvinkään kirkossa, Ilkka
Järvinen, Jyrki Rauhala, Taru Paasio.
• 15 Perhemessu Martin srk-talossa,
Laura Maria Latikka, Marjut Sipakko.

Sunnuntai 27.4.

• 15 Yhteisvastuukonsertti Vanhassa
kirkossa Lauluryhmä Kastepisarat ja
bändi, johtaa Minna Kurkola,
Runonlausuntaa Anu Vänskä,
Yksinlaulua. Vapaa pääsy. Ohjelma 5
€ Yhteisvastuulle.
• 18 Pääsiäisvirsien ilta Vanhassa
kirkossa, Virpi Koivisto, Taru Paasio.
• Linja-autokuljetus Rauhannummen hautausmaalle pääsiäispäivänä
20.4. Linja-auto lähtee Hyvinkäänkylästä klo 13.00, Uudenmaankatu,
Siltakatu, Vaiveronkatu, Jussilankatu,
Riihimäenkatu, Urakansilta, Kauppalankatu, lähtö Hyvinkään kirkon
vastapäiseltä pysäkiltä klo 13.30,
Hämeenkatu, Sähkökatu, Pohjoinen
puistokatu, Munckinkatua ja
Hämeenkatua Rauhannummeen.
Hartaus kappelissa klo 14. Paluulähtö
klo 15.15. (Edestakainen matka 5 e).
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”Ajattelen Jumalan aukaisseen minulle tarkoittamansa ovet.”

Mika valmistuu ihmisläheiselle alalle

T

uhannet nuoret miettivät näin
keväällä itselleen sopivaa ammattia. Valinta ei ole helppo, ja
ratkaisu olisi kuitenkin tehtävä.
Mika Leppäaho on valintaansa
tyytyväinen. Hän valmistuu
vuoden lopulla sosionomi-diakoniksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin
yksiköstä.
– Aloin kiinnostua kirkon työstä rippikoulun jälkeen isoskoulutuksessa. Mietin
lukioaikana myös teologian opintoja. Valmistuin lukiosta syksyllä 2011, hain Diakiin
ja pääsin. Meitä aloittajia oli parikymmentä, ja miehiä vain neljä. Ajattelen Jumalan
aukaisseen minulle tarkoittamansa ovet.
Mika on huomannut, että työntekijöitä
ja varsinkin miehiä tarvittaisiin sekä kirkon
diakoniatyön että sosiaalialan tehtävissä.
– Me opiskelijat olemme pohtineet sitä,
miksi miehet eivät hakeudu tälle alalle. Mutta ammatinvalinta on monisyinen asia. Se
lähtee ihmisen omista arvoista. En kuitenkaan sano, etteikö esimerkiksi tekniikan alaa
opiskelevalla ihmisellä olisi arvot kunnossa.
Mika Leppäahon mukaan hänen alallaan on tultava ihmisten kanssa toimeen.
– Minulla ei ole vielä tietoa siitä, mihin
menen työhön ensi vuoden tammikuussa.

Mielekkäitä harjoittelupaikkoja
Viime vuoden kesätyöpaikka löytyi Mehiläinen Oy:n lastensuojeluyksiköstä Hyvinkäältä.
– Huomasin, kuinka tärkeää kasvaville
pojille olisi, että työntekijöinä olisi myös
miehiä. Perhe-elämä ja lapsuus ovat muuttuneet ja muuttumassa yhä edelleen. Kun
yksinhuoltajan poika on sijoitettu lastensuojeluyksikköön, hänellä ei ole välttämättä minkäänlaista miehen mallia.
Ollessaan viime syksynä harjoittelijana
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyössä
asiakkaat yllättyivät, kun vastaanotolla olikin mies.
– Yllätys oli iloinen. Harjoittelun aikana
osallistuin myös kehitysvammaisten, vanhempi-lapsi sekä mielenterveys -leireille.
Seitsemänviikkoisen aikuissosiaalityön
harjoittelun Mika suoritti Hyvinkään-Riihimäen seudun Ammattikoulutussäätiön työpajatoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelun Elämän Sankarit ry:ssä.

Opiskelun loppuvaiheeseen kuuluu
opinnäytetyö. Mikan aiheena on diakoninen perhetyö. Sen hän tekee Hyvinkään
seurakunnan diakoniatyötä varten.
– Tutkin erityisesti diakoniapalveluita
käyttävien lapsiperheiden vanhempien käsityksiä diakoniatyöstä ja sen palveluista.
Ajatuksena on saada tietoa esimerkiksi siitä, miten diakoniatyötä voitaisiin kehittää
vielä paremmin lapsiperheiden tarpeita
vastaavaksi.

Betania kutsuu nuoria
Aloitettuaan opiskelunsa Diakissa Mika
Leppäaho sai tammikuun lopussa 2012 ensimmäisen asuntonsa Länsi-Pasilasta. Tällä hetkellä hän asuu Arabianrannassa.
Vaikka pian 22 vuotta täyttävä nuori mies
asuu Helsingissä, hän käy lähes viikoittain
Hyvinkäällä vanhempiensa luona.
Hyvinkään seurakunnan nuorten viikkotoiminta kuuluu ohjelmaan.
– Perjantaisin olen Betanian After
school -illoissa ja lauantaisin nuortenilloissa. Seurakunnan nuorista on lähtenyt vuosien aikana ihmisiä sekä Diakonia-ammattikorkeakouluun että teologiseen tiedekuntaan. Olen keskustellut muiden nuorten
kanssa siitä, miten suuri merkitys seurakunnan nuorisotyöllä on ollut. Se on vaikuttanut siihen, että olen itse lähtenyt opiskelemaan kirkon alaa. Se, että hakee opiskelemaan sosionomi-diakoniksi ei ole yhtään
huono vaihtoehto, varsinkaan miehelle.
Mika Leppäahosta on tärkeää, että
nuoret lähtevät mukaan seurakuntien toimintaan.
– Nuoret saavat ja kokevat seurakunnassa paljon. Ensimmäisellä isoskoulutuksen kokoontumiskerralla mukana on usein
tosi paljon innokkaita nuoria, mutta vähitellen porukka vähenee. Mietin, mikä on
se keino, jolla seurakunta voisi osoittaa
nuorille, että sillä on heille annettavaa.
Seurakunnan nuorisotilassa Betaniassa (Helenenkatu 15) näkyy nyt
kevään aikana ensi kesän rippikoululaisia. Kenenkään ei tarvitse esittää siellä mitään
roolia, vaan jokainen saa
olla sellainen kuin on.
– Vasta nyt opiskellessani olen ymmärtä-

Laulu- ja soitinyhtye Kuvastus oli ohjelmavastuussa TV1:ssä 20.1.2013
suorana lähetetyssä nuorten jumalanpalveluksessa. Mika Leppäaho soitti
ukulelea. Hänestä vasemmalle ovat Patrik Ahonen, Niilopekka Anturaniemi,
Eemu Tossavainen ja Eeti Tossavainen.
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Polkuja
nyt isoskoulutuksen merkityksen. Ajattelen, että jos uskaltaa lähteä riparin jälkeen
isoskoulutukseen, niin ehkä joskus löytyy
vastaus siihen, miksi kannatti lähteä mukaan. Minusta rippikoulun käyneitä nuoria
pitäisi rohkaista vielä enemmän lähtemään
mukaan seurakunnan toimintaan.

Kertomus vailla vertaa
Haastateltava on laulanut seurakunnan
nuorten Kuvastuksessa sen perustamisesta eli syksystä 2009 lähtien. Viime aikoina
hän on soittanut siinä myös ukulelea.
– Viime syksynä kävimme esittämässä joululauluja Mäntyko-

dossa, Kauniston vanhainkodissa, Sahanmäen palvelukeskuksessa ja Veteraanitalolla. Minusta oli hienoa huomata, että
Kuvastuksen nuoret olivat tosissaan mukana.
Mika lukee paljon. Eräs hänen suosikeistaan on John Eldredgen Kertomus
vailla vertaa. Jumala on alkanut kertoa kertomusta jo luodessaan maailman. Jokainen
meistä tulee osaksi tätä kertomusta. Jumala on käsikirjoittaja.
– Se on ajatuksia herättävä kirja, jonka
mukaan meillä jokaisella on oma paikkamme. Jumala on lähettänyt meidät jokaisen
johonkin tehtävään. Jeremian kirjan 29.
luvun jakeessa 11 sanotaan: ”Minä annan
teille tulevaisuuden ja toivon.” Jumala vaikuttaa asioiden kulkuun. Meidän ei tarvitse huolehtia pienistä asioista. Meillä kristityillä on aina mahdollisuus panna kädet
ristiin ja rukoilla lyhyesti hiljaa tai ääneen.

Seppo Ylönen

Hyvinkään kirjasto on Mika
Leppäaholle tuttu paikka.
Diakoniatyön hyllystö löytyy
helposti. Sieltä hän
kaivaa esille kirjan, joka
on tullut tutuksi
opintojen myötä.

